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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 143, DE 16 DE DEZEMBRO DE 201 9

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.1/2019, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Milton Pereira, matrícula nº 6674, como 

Gestor Geral Entrância Especial 2 - PDA -FC II , na Central de 

Administração, no período de 16 de dezembro de 2019 a 12 de junho de 

20 20, em razão do usufruto de Licença Maternidade da servidora Priscilla 

Bosco de Oliveira Lopes Queiroz, matrícula nº 24727.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço n. 002/2019 completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911442 Nr: 8542-88.2018.811.0003

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JANAINA APARECIDA ANTUNES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para retirar Certidão de Óbito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344592 Nr: 292-23.2005.811.0003

 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): CEZAR AUGUSTO VIECZERK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA 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 292-23.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO VIECZERK

INTIMANDO: Executado: Cezar Augusto Vieczerk, Cpf: 34557539149, Rg: 

474.787 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 

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$ 125,00

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.: 446663 Nr: 1845-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Correição Extraordinária->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARMINDA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CA CORRETORA DE SEGUROS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - 

OAB:MT/4.640, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - 

OAB:18415/O, JOSE MARCO - OAB:67.177/RJ, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT, RAFAEL WERNECK COTTA - 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 1845-95.2011.811.0003

ESPÉCIE: Correição Extraordinária->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: ARMINDA SOUZA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: FEDERAL SEGUROS S/A e ESTADO DE MATO 

GROSSO e CA CORRETORA DE SEGUROS S/A LTDA

INTIMANDO: Requerido: CA CORRETORA DE SEGUROS S/A 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 
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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$ 227,36

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

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.: 78370 Nr: 13973-07.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE NUNES

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

OAB:5152-A

 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 13973-07.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ADELAIDE NUNES

INTIMANDO: Executado: ADELAIDE NUNES, 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$ 206,32

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

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 113,44

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.: 81109 Nr: 16323-65.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA

 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 16323-65.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Executado: JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA, CPF: 

15619052834, RG: 1183901-5 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$ 240,73

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 212,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 113,44

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.: 709264 Nr: 4181-38.2012.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO RULIM LOPES, JOFRE KENNEDY 

OESTERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 
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CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, JHOANE 

MARRARA RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT

 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 4181-38.2012.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

PARTE REQUERIDA: GENIVALDO RULIM LOPES e JOFRE KENNEDY 

OESTERNO

INTIMANDO: Requerido: GENIVALDO RULIM LOPES, CPF: 39618480178, 

RG: 365586201 SSP SP, 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, 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.: 733596 Nr: 13554-59.2013.811.0003

 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: MARCO AURELIO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON MOTORS ASSISTENCE VEICULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 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 13554-59.2013.811.0003

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: MARCO AURELIO DOS SANTOS CORDEIRO

PARTE REQUERIDA: JHON MOTORS ASSISTENCE VEICULOS LTDA ME

INTIMANDO: Requerido: JHON MOTORS ASSISTENCE VEICULOS LTDA ME, 

CNPJ: 04695443000103, 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, 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.: 761154 Nr: 14021-04.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14021-04.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA

INTIMANDO: Executado: LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA, CPF: 

70709530110, RG: 1360412-0 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 
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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$ 368,00

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

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

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010347-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO XAVIER (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010347-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO XAVIER (RÉU)

 

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: 1004285-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (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:

MARILDA DE NAZARE GOMES (RÉU)

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007834-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT0004575A (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DAVID DE MORAES (REQUERIDO)

DATIVO BALBINO DE MORAES (REQUERIDO)

ERMIRO PEDRO DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Requerida para, no prazo estabelecido legalmente, 

comprovar nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação 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))

 

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

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 318782 Nr: 6872-40.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO, SEBASTIAO PAULA 

DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6872-40.2003

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: José Aparecido Alves Pinto e Outro.

Executado: Isaias Tinoco Filho.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão levada a efeito pela parte exequente às (fl.320, 

fl.329), hei por bem em deferir os pleitos, retificando-se parcialmente o 

comando decisório de (fl.314), devendo ser expedido Ofício à Conta Única 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda com a 

vinculação dos valores depositados junto à Carta Precatória nº 

904-05.2018.811.0035 da Vara Única de Alto Garças – MT (fl.267, 

fls.283/285v), para os presentes autos, mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, desde já, defiro o levantamento dos 

valores em face dos exequentes, com suas devidas correções, bem 

como, das futuras parcelas a serem depositadas pelo arrematante, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

Após, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818807 Nr: 2499-09.2016.811.0003

 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: ALBERTINA LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016347-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016347-41.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cristiane Lopez. Réu: Marcos Soares Comércio e Serviços – ME (“Igui 

Piscina”). Vistos, etc. CRISTIANE LOPES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS – 

ME (“IGUI PISCINA”), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem 

adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “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”. O artigo 

4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, a parte autora juntara declaração de 

hipossuficiência, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar 

com as custas processuais. No entanto, a parte autora não fornecera 

dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado 

acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar 

que o valor pago mensalmente pela parte autora ao réu, conforme narrado 

na exordial, não corrobora para o entendimento de que se trata a autora 

de parte hipossuficiente,. Sendo assim, ainda que admita a parte autora 

não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o 

beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da 

comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o tema, colham-se 

os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado 

indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos 

elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.” 

(TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de 

Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) “EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015veio 

positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido 

de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da 

alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 

98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá 

indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante 

documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o 

seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 

10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.’””(TJ-MT - AI: 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o 

determinado no Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o 

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

e cumpra-se. Roo-MT, 17 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014129-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014129-40.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Francisco de 

Freitas Souza. Réu: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresarial Limitada. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (Id 

27261482), não verifico nenhum elemento plausível para o seu 

acolhimento, ante a ausência de comprovação do alegado, assim, indefiro. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008214-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OAB - SP254225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DUQUE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008214-10.2019 Ação: Reintegração de Posse Autor: Banco 

Santander (Brasil) S/A. Réu: Nivaldo Duque dos Santos. Vistos, etc. 

BANCO SANTANDER S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse” em desfavor 

de NIVALDO DUQUE DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência de caráter liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Diz o autor que, devido ao atraso no 

pagamento das prestações referente ao “Contrato de Financiamento 

Bancár io”  (n°073275230013763) ,  p rocedeu a  execuçã o 

administrativa/extrajudicial da garantia com a consolidação da propriedade 

do imóvel descrito e caracterizado nos autos no dia 05 de novembro de 

2018. A prova documental trazida à colação, não dá suporte à concessão 

da tutela de urgência de caráter liminar de reintegração de posse do bem 

descrito na peça de ingresso, eis que a parte autora não carreara aos 

autos os documentos comprobatórios da regular expropriação 

administrativa/extrajudicial, razão pela qual o feito demanda maior dilação 

probatória. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

IMÓVEL – PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS Ausência de 

prova de intimação pessoal do devedor, nem para purga da mora, nem 

sobre a data do leilão, razão pela qual não parece estarem preenchidos os 

requisitos para concessão do pedido de desocupação em sede de liminar. 

Imperiosa a triangularização do processo para posteriormente ser decidido 

o pedido de reintegração, mesmo porque a manutenção da posse com o 

devedor pode gerar apenas efeitos decorrentes da mora, com o 

acréscimo dos encargos respectivos. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 

20241118720188260000 SP 2024111-87.2018.8.26.0000, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/04/2018, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/04/2018) Portanto, hei por bem em 

indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações 

deste juízo. Cite-se o réu para, no prazo de (15) quinze dias, contestar a 

ação, caso queira, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil, 

constando as advertências dos artigos 335 e 344, ambos do mesmo 

Estatuto Processual. 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, 17 de dezembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004422-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1004422-48.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Leila Lima de Souza. Ré: Faculdade Integradas de Rondonópolis - Unic 

Educacional Ltda. Vistos, etc. LEILA LIMA DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de FACULDADE INTEGRADAS DE 

RONDONÓPOLIS – UNIC EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que é aluna da empresa ré, a qual presta 

serviços educacionais; que, possui financiamento estudantil (FIES), 

obtendo descontos em suas mensalidades até a conclusão do curso, 

conforme documento de (ID 19736472); que, fora impedida de realizar sua 

matrícula, sob o argumento de que esta inadimplente com as faturas 

referente aos meses de julho/2018, agosto/2018, setembro/2018, 

outubro/2018 e novembro/2018; que, as faturas retromencionadas já 

foram adimplidas, conforme documentos de (ID 19736454). Por fim, requer 

em sede de tutela de urgência que a parte ré a) regularize a matricula da 

autora; e, b) retire imediatamente o nome e CPF da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão de três débitos no valor de 

R$50,08 (cinquenta reais e oito centavos) cada, bem como, se abstenha 

de fazer nova inclusão do nome e CPF da autora nos órgãos de restrição 

ao crédito relacionado aos débitos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária, nos termos do item ‘b’ de (Id. 19735766, pág.38). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (ID 22500560 e ID 22500565), 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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIES. Presentes os requisitos do 

artigo 300, do CPC, impõe-se a reforma da decisão que havia indeferido o 

pedido de tutela de urgência, possibilitando-se que o agravante curse as 

disciplinas requeridas. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” 

(TJ-RS - AI: 70074580713 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas 

Iserhard, Data de Julgamento: 08/11/2017, Décima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO 

QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO 

FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE DEVE 

PROMOVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A 

RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) POR MEIO DE 

ADITIVO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. I – Rejeitadas as preliminares 

de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça 

Estadual. II – Mérito recursal. Restou comprovado nos autos que a 

instituição de ensino vem criando empecilhos no tocante à realização da 

matrícula da aluna no semestre letivo 2016.2. Como bem ponderou o Juiz a 

quo, a ausência do aditamento do financiamento estudantil (FIES) por 

motivo alheio à vontade da Agravada não justifica a conduta da Agravante 

em dificultar a continuidade do curso de graduação desta. III – É ônus da 

instituição de ensino o cumprimento de suas obrigações no que diz 

respeito à viabilização do aditamento do contrato de financiamento junto ao 

FNDE. IV – O perigo de dano à Agravada é evidente, pois, caso não seja 
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promovida a sua matrícula, haverá atraso na conclusão do curso de 

enfermagem, havendo prejuízos, inclusive, no seu ingresso na carreira 

profissional. V – Preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, deve ser mantida a decisão liminar. PRELIMINARES 

REJEITADAS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO”. 

(TJ-BA - AI: 00227225720168050000, Relator: Carmem Lucia Santos 

Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2017) 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 não validar as notas da autora se 

constatado durante a instrução processual a ausência de vínculo com a 

instituição. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela 

de urgência para determinar à ré que regularize a matrícula da autora no 

(6º) sexto semestre do curso de Odontologia, até ulterior deliberação 

deste juízo. No que tange ao pleito de exclusão do nome e CPF da autora 

nos órgãos de restrição ao crédito, hei por bem indeferir, eis que a parte 

autora não comprovara o alegado. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (ID 19735766, pág.39), 

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 10h30min. 

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., 17 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004663-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004663-27.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Arbitral Exequente: 

Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda – 

TARCOM. Executados: J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos 

Ltda e Outro. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (Id. 

22989339 – item ‘2’), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação do réu José Ferreira de Moura por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte 

autora, retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no 

jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância 

com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012032-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LACY PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO WEIGERT DUARTE OAB - MT14420/O (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 

nº1012032-67.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais Autor: Lacy Pereira. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc. LACY PEREIRA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, vindo-me os autos 

conclusos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, bem como, para comprovar o estado de 

hipossuficiência, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão de (ID 25867580). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado no (ID 24705384). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não atendimento, ou 

atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a 

extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, 

do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição inicial, por não 

atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo 

anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo 

de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito. Apelação Cível 

d e s p r o v i d a . ”  ( T J - D F  0 7 1 3 8 1 1 7 8 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado LACY PEREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 

485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a 

petição inicial. Considerando que a parte autora não acostara aos autos 

documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, conforme 

determinado no (ID 24705384), hei por bem indeferir o pedido de 

assistência judiciária e, via de consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Sem honorários, haja vista que não 

houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de 

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

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007059-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMAURA TORRES DO REGO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007059-69.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Tereza de 

Lurdes Garcia Xavier. Embargado: Siomaura Torres do Rego. Vistos, etc. 

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação 

de Embargos à Execução” em desfavor de SIMOURA TORRES DO REGO, 

com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. Outrossim, a 

parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, não cumprira com o determinado no (ID 25070417), conforme 

certidão (ID 26457631). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente 

intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não cumprira com o 

determinado no (ID 25070417). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não atendimento, ou 

atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a 

extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, 

do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição inicial, por não 

atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo 

anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo 

de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito. Apelação Cível 

d e s p r o v i d a . ”  ( T J - D F  0 7 1 3 8 1 1 7 8 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Se o autor, 

devidamente intimado pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das 

custas, o Juiz deve determinar o cancelamento da distribuição. Não há 

necessidade de intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 

32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado em 14.04.93). Assim, 

considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a 

inicial e recolher as custas iniciais assim não procedeu, impõe-se a 

extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado TEREZA DE LURDES 

GARCIA XAVIER, com qualificação nos autos, em desfavor de SIMOURA 

TORRES DO REGO, com qualificação nos autos, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art.485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve a 

citação da ré. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades 

de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser certificado, arquive-se. 

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

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID retro, bem 

como efetuar o pagamento das diligências complementares, conforme 

certificado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009659-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROBERTO DOS SANTOS SILVEIRA (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-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID retro, bem 

como efetuar o pagamento das diligências complementares, conforme 

certificado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004591-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO EUSTAQUIO BARBOSA (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004591-06.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUSCELINO EUSTAQUIO BARBOSA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos etc. Defiro o requerimento de ID. 

25326567 e determino o levantamento da importância depositada na 

espécie. Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento 

foi requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016292-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FEITOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016292-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: 

REGINALDO FEITOSA DE OLIVEIRA Vistos etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando 

as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016417-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016417-58.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE IVO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 

Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 

09h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016588-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COELHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016588-15.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIO COELHO DE SOUSA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016589-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FARIAS (AUTOR(A))

ANTONIO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

TALITA RICARDO DE MORAES LIMA (AUTOR(A))

CELIO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO RONDONOPOLITANA DE MORADORES - URAMB (RÉU)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE 

BAIRROS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016589-97.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, TALITA RICARDO DE 

MORAES LIMA, CELIO LOPES DA SILVA, ANTONIO ROCHA DOS SANTOS 

RÉU: UNIAO RONDONOPOLITANA DE MORADORES - URAMB, 

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE 

BAIRROS Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 10h, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016661-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016661-84.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - 

ME RÉU: ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Dispõe 

o art. 334 do CPC que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte 

autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos presentes 

autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016507-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016507-66.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE SEVERINO DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002730-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 22 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº DO 

PROCESSO: 1002730-19.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) Advogado do(a) 

AUTOR: LUCAS BRAGA MARIN - MT16300/O OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 
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Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRO FERREIRA DIAS (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))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2019, às 

15h30min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRO FERREIRA DIAS (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))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2019, às 

15h30min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005404-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SALES (REQUERIDO)

ADRIANO SALES (REQUERIDO)

AURELIO MARCOS SALES (REQUERIDO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIANO FRANCISCO DE SALES, INBESP-INDUSTRIA E 

BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, SSIL 

SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP REQUERIDO: ADRIANO 

SALES, AURELIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JUNIOR, GLAUCIA 

SALES Vistos etc. Verifica-se dos autos que os requeridos AURÉLIO 

MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES 

apresentaram Contestação no ID. 108743, postulando a improcedência 

dos pedidos iniciais. O autor apresentou Impugnação à Contestação no ID. 

13051116, requerendo o julgamento antecipado da lide e, ainda, a 

decretação de revelia do requerido ADRIANO SALES. Certificado o 

decurso de prazo sem manifestação do réu ADRIANO SALES (ID. 

13143149). Vislumbrando possibilidade de conciliação, a D. Juíza 

(re)designou audiência conciliatória (ID. 131964510/13224057). O autor 

requereu o deferimento da tutela de urgência para desobrigar a anuência 

do sócio ADRIANO SALES das decisões e procedimentos cotidianos da 

empresa INBESP, bem como tornou a postular o reconhecimento de sua 

revelia e o julgamento antecipado da lide (ID. 18960857). Manifestou-se 

nos autos o requerido ADRIANO SALES (ID. 19115009), postulando o 

julgamento improcedente da lide e a condenação do autor por litigância de 

má-fé. AURÉLIO MARCOS SALES – assim como os demais requeridos - 

informou tentativas frustradas de notificar o patrono constituído nos autos 

acerca da revogação dos poderes a ele outorgados (ID. 20550687). 

ADRIANO SALES postulou sua habilitação processual (ID. 20712679), 

pleito reiterado por sua patrona no ID. 21087186. Vieram-me conclusos os 

autos. ANTE O EXPOSTO, primeiramente, tendo em vista o transcurso 

prazal informado no ID. 13143149, proceda-se o desentranhamento da 

Contestação/Manifestação de ID. 19115009/19115015, eis que 

intempestiva. INDEFIRO o requerimento de urgência de ID. 18960857, pelos 

mesmos fundamentos já expostos no ID. 9714544. DEFIRO os pedidos de 

habilitação processual de ID. 20712679 e 20550687. No mais, visando 

evitar futuras e eventuais alegações de nulidade ou cerceamento de 

defesa, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem 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: 1004380-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRO FERREIRA DIAS (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))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2020, às 

15h30min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRO FERREIRA DIAS (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))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2020, às 

15h30min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016673-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016673-98.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SIDNEY NUNES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc. Defiro a AJG postulada na inicial. Compulsando os autos, verifico que 

não foi acostado ao feito cópia do requerimento administrativo do Seguro 

DPVAT. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, comprovando o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016688-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MALICE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016688-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANI MALICE FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Tendo em vista as informações 

constantes na presente, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com 

endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila 

Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e e-mail: 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. No 

mais, cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001925-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2020, às 

15h15min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001925-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 os procuradores das partes de que foi 

designada perícia médica na autora para o dia 02 de março de 2020, às 

15h15min, a ser realizada no Clínica Ortopédica e Traumatológica/Centro 

Médico, situada na Rua Acyr Rezende S. Silva, nº 2094 (em frente à Santa 

Casa e ao lado da Materclin), Vila Birigui - CEP: 78705-025 - Rondonópolis 

- MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016685-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016685-15.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, DENISE RODEGUER 

RÉU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Intime-se o autor para recolhimento das custas processuais 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002538-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE THEODORO BONATTI (AUTOR(A))

JOABE ALVES BONATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

MONTINA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RICARDO MORAES ALVIM OAB - MG130710 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002538-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARLENE THEODORO BONATTI, JOABE ALVES BONATI RÉU: 

MONTINA TRANSPORTES LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

Vistos etc. Tendo em vista a concordância manifestada pela autora 

MARLENE THEODORO BONATTI no ID. 26513956, DEFIRO o postulado pela 

requerida no ID. 22277695 e DETERMINO, a teor das cláusulas 1.1, 1.2 e 9 

do acordo entabulado nos autos (ID.13059426), a transferência em favor 

de MONTINA TRANSPORTES LTDA do valor de R$ 44.601,81 (quarenta e 

quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e um centavos) depositado 

judicialmente, para a conta bancária indicada, qual seja: Conta Corrente nº 

5548-4, agência: 3093, Banco: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

do Triangulo Mineiro e Sudeste de Goiás Ltda. – SICOOB. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005595-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOARES DE LIMA OAB - PB10190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005595-44.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA EXECUTADO: S J P TUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, MARIO JORGE BUCATER Vistos 

etc. Tendo em vista a concordância manifestada pela executada SANDRA 

REGINA BUCATER no ID. 27462915, DEFIRO o postulado pela exequente 

nos IDs. 26785711, 26832139 e 27496835 e DETERMINO o levantamento 

das importâncias de R$ 4.022,97 (ID. 25739369) e R$ 16.513,08 (ID. 

25739907) depositadas na espécie. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015176-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DA CRUZ SOUZA OAB - 488.840.061-04 (REPRESENTANTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015176-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO ARRUDA DA CRUZ SOUZA 

REPRESENTANTE: MIGUEL DA CRUZ SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Recibo a emenda de ID. 26553083. DEFIRO a AJG 

postulada. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013575-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA ANDRADE OAB - 019.266.621-56 

(REPRESENTANTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

ANIZAEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

IGACIR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

 

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 requerida, para 

manifestar-se no feito de ID retro, conforme determinação de ID 24019484.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448747 Nr: 3926-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arystóbulo de Oliveira 

Freitas - OAB:82.329-SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 Certifico 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

235/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405855 Nr: 1534-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 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

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1534-12.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Elétrica Serpal Ltda.

Executada: Nab de Oliveira e Cia Ltda.

 Vistos, etc...

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

de (fl.85 – 06.07.2018) 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, para cumprimento integral da decisão superior de 

(fls.100/102v), após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389943 Nr: 3508-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A, MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, LUZIA LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 3508-21.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Denofa do Brasil S.A. e Outro.

Executados: Arlindo Lonardoni e Luzia Lonardoni.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte exequente 

comunica o falecimento do executado Arlindo Lonardoni às (fls.352/353), 

ante o exposto, hei por bem em suspender o processo e o faço com fulcro 

no artigo 313, inciso I e §2º, inciso I do Código de Processo Civil.

Ademais, determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de 

(15) quinze dias, traga aos autos a certidão de óbito do executado, bem 

como, regularize o polo passivo da lide, no prazo de (60) sessenta dias, 

informando o nome do inventariante e sua qualificação e/ou dos herdeiros, 

devidamente qualificados.

Em caso de inércia, proceda-se a intimação pessoal da parte exequente, 

na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 
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extinção.

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

exequente 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.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726908 Nr: 7816-90.2013.811.0003

 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: ESPOLIO DE JOAO OSMAR DE OLIVEIRA, EDUARDO 

PORTELA DE OLIVEIRA, EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 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: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4062

 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 os patronos das partes, para tomarem 

ciência acerca do início dos trabalhos periciais, qual seja, 11/02/2020, às 

09:00 horas, conforme petição de fls. 436/437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403259 Nr: 16826-71.2007.811.0003

 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: ROSILENE DA SILVA, PDSC, PHSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico 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 se manifestar 

acerca de folhas 223/224, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 310146 Nr: 8667-96.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA, ALDINO LAURINDO FIEDLER, ZENOR 

BARBIERI, JOAO PEREIRA DA SILVA, IRINEU PEDRO BATISTELLI, 

ADROALDO GATTO, ADAIR FREDERICO, ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ 

PEZZARICO, HERNANDES DA SILVA HORTA, JOSE CARLOS PORTO, 

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, CESAR RADER, JOSE ERVIN PERGO, 

PAULO LIMA DIAS, MILONE ANTONIO SACHET, CELSO GATTO, 

AGROPECUARIA CACHOEIRINHA LTDA, MARACATINS IMOVEIS E 

AGROPECUARIA LTDA, ANTONIO EUGENIO BONJOUR, JOSE CARLOS 

FAVRETO, AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA, NATAL FAGOTTI, AIRTO 

SCHNEIDER, TADAO YAMANOI, MILTO BAPTISTA MATTER, VALNIR 

ANTONIO BERVIAN, ODAIR DE CARVALHO

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 8667-96.1994

Ação: Execução Forçada

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Coopacel Cooperativa Agropecuária Mista e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.672/verso), hei por bem em 

indeferir a pretensão levada a efeito pelo exequente, por total ausência de 

sustentáculo jurídico.

Ademais, denota-se dos presentes autos a total desídia do exequente em 

dar o devido andamento ao processo, com a regularização da citação dos 

executados e demais atos pertinentes ao caso.

Ante o exposto, considerando as alegações de nulidades e prescrições, 

ora aventadas, bem como, o lapso temporal em que se arrasta o presente 

feito, inicialmente, hei por bem em determinar a intimação pessoal da parte 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, 

regularizando a citação dos demais executados, sob pena de extinção.

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

exequente 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.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766641 Nr: 705-84.2015.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 Certifico 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 patrono da parte exequente para, querendo, 

manifeste-se sobre r. Decisão de folha 217, no prazo de (10) dias, vez 

que, não fora publicada em nome do patrono de intimação exclusiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729607 Nr: 10274-80.2013.811.0003

 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: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS CAROLINA LTDA, COMPACTA 

COMERCIAL LTDA (SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864, LIZANDRA FERNANDES BATISTA - 

OAB:18458/MT, SIMEÃO SAMPAIO DE PAULA - OAB:OAB/PR 55.803

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780308 Nr: 6328-32.2015.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820084 Nr: 2972-92.2016.811.0003

 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: AILTO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

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

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016511-06.2019.8.11.0003

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:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016511-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por 

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que 

se trata de uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016512-88.2019.8.11.0003

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:

JOELMA FRACIONE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016512-88.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: JOELMA FRACIONE DE SOUZA Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por 

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que 

se trata de uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016505-96.2019.8.11.0003

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:

JOSE ALMEIDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016505-96.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS RÉU: JOSE ALMEIDA FILHO Vistos, etc. Analisando os 

autos, observa-se que a presente ação foi proposta por SANEAR – 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que se trata de 

uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com personalidade 

jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de Fazenda 

Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016413-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NUNES (REQUERENTE)

ADALTON MARINHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBBA S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NAIR FEITOSA COELHO REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016413-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADALTON MARINHO VIEIRA, RITA DE CASSIA NUNES 

REQUERIDO: SEBBA S.A Vistos etc. Tendo em vista a natureza da causa 

e a capacidade econômica da parte autora indicada nos autos, em 

especial os holerites de ID. 27082725 e ss., entendo incabível a 

concessão da AJG por ela postulada. Faz-se mister destacar que os 

custos dos serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, 

devendo a gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos 

efetivamente necessitados. Coadunando com o entendimento profligado 

neste comando judicial trago a colação o seguinte julgado: Numero: 53121 

Ano: 2004 Magistrado: DR. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA Ementa: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de 

suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a utilização 

inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não 

basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao 

magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo. ISTO 

POSTO, e com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, INDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando que sejam 

intimados os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas sob pena extinção de tal 

relação processual, sem resolução do mérito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016666-09.2019.8.11.0003

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:

COREMA ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016666-09.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT RÉU: COREMA ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta por 

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis S/A, que 

se trata de uma autarquia municipal prestadora de serviço público, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014483-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBIERI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014483-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE BARBIERI FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, vejamos: “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.” (grifamos). Destarte, entendo que 

não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando 

que os elementos de convicção apresentados no presente momento 

processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito. 

O documento acostado ao ID. 26107399 pelo autor não se mostra 

suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a 

negativação do nome. Não bastasse isso, a par da probabilidade do direito 

há de estar presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Risco e perigo não se confundem. Risco é a possibilidade de 

dano, enquanto que perigo é a probabilidade de um dano ou prejuízo. 

Assim, perigo é a causa do risco. Dano nada mais é do que uma ofensa 

material ou moral ao detentor de um bem juridicamente protegido, ao passo 

que o resultado útil do processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' 

que é devido ao autor [...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita 

postergação da prestação jurisdicional. Salutar trazer à baila as 

colocações de Fredie Didier[2] sobre o tema: “(...) o que justifica a tutela 

provisória de urgência é aquele perigo de dano : i) concreto (certo), e, 

não, hipotético ou eventual , decorrente de mero temor subjetivo da parte; i 

i) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e , enfim 

, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para 

prejudicar ou impedira fruição do direito”. (negritamos). Colhe-se que a 

negativação data de 2016, com inclusão no mesmo ano e em 2017, ou 

seja, há 03 (três) anos, o que, por si só, afasta o requisito supracitado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão ainda trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O 

PERIGO DA DEMORA SE O DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A 

JUIZAR AÇÃO OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM 

TÍTULO. SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. - Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e que, ainda, não seja 

irreversível o provimento antecipado (pressuposto negativo). - Inexistindo 

o periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória. - 

Se o registro negativado do crédito do agravante não gerou perigo de 

dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco anos do ajuizamento 

da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em 

risco para a efetividade da tutela final, para o fim de ser deferida a 

antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado aos sistemas e 

cadastros de dados sobre consumidores manter e repassar informações 

negativas ali constantes por mais de cinco anos, nos termos do artigo 43, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG 100240578179420011 

MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: RENATO MARTINS JACOB, Data 

de Julgamento: 24/11/2005, Data de Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - CANCELAMENTO PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. Para o deferimento da tutela 

antecipada é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 

273, do Código de Processo Civil. Restando evidenciado nos autos a 

existência de outros protestos em nome da parte requerente, resta 

ausente o perigo da demora, devendo, dessa forma, ser indeferido o 

pedido de antecipação de tutela. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 

10024122993587001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

28/05/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
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03/06/2013). (Grifamos) Assim, prudente que se aguarde a angularização 

do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão 

sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência 

pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Ainda: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente.” (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 10h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002687-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002687-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES RÉU: BANCO BMG 

S.A Vistos etc. Prejudicada a tentativa conciliatória entre as partes, razão 

pela qual passo ao saneamento e à organização do feito, com espeque no 

artigo 357 do CPC. De proêmio, AFASTO a preliminar de impugnação à 

assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de 

demonstração de que a parte beneficiada possui condições de arcar com 

as despesas processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra 

a concessão da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao 

benefício dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas 

processuais, do qual não se desincumbiu a requerida. Insurge-se o 

requerido ao valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o art. 291 do 

Código de Processo Civil estipula que a toda causa deve ser atribuído um 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 

aferível. Registre-se, a teor do art. 292, incs. V e VI, do Código de 

Processo Civil, que o valor da causa será na ação indenizatória, inclusive 

a fundada em dano moral, o valor pretendido, e, na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles. Logo, o valor da causa deverá ser condizente com o proveito 

econômico requestado pela autora na peça de ingresso, não se 

verificando, in casu, razão para redução do valor atribuído, conforme 

requerido pelo requerido, eis que o valor dado à ação corresponde à soma 

dos montantes indenitários vindicados pelo requerente na inicial. Neste 

sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais, in verbis: APELAÇÃO - 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA 

CONDIZENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. - O valor da causa deve 

expressar o proveito econômico objetivado pela parte autora quando do 

ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10000160926333001 MG, Relator: 

Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2017). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BAIXA DE 

PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. DA 

APELAÇÃO DA FINANCEIRA. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

Na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deve 

corresponder à quantia correspondente à soma dos valores de todos 

eles. DA PRESCRIÇÃO. Decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, 

inciso I, § 5º, do Código Civil, entre o vencimento da última prestação e o 

protesto do título, a pretensão de cobrança do débito está prescrita. DA 

APELAÇÃO DE AMBOS PONTO QUE GUARDA RELAÇÃO. DA 

SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência 

confirmada. A verba honorária deve ser fixada em consonância com o 

trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes. Fixados honorários 

advocatícios em patamar suficiente para remunerar o trabalho expendido, 

impõe-se a manutenção. A compensação de honorários advocatícios é 

vedada. Exegese do disposto no § 14 do art. 85 do Código de Processo 

Civil. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70079553533 RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/03/2019). (Grifamos). Isto posto, deixo de acolher a impugnação ao 

valor a causa, o que faço com fundamento nos artigos 291 e 292, incs. V 

e VI, do Código de Processo Civil, mantendo o valor atribuído à causa. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este não merece 

guarida. Ainda que se trate de relações de consumo, esta medida não é 

automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor 

para a produção de prova necessária ao deslinde da lide. Esta 

hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas técnica, ou seja, 

relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a prova, o que, in 

casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - 

CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 
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PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE 

DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença 

se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o 

ajuizamento da ação. Não há cerceamento de defesa se não demonstrado 

o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados 

depois da defesa pode ter causado à parte. O indeferimento de produção 

de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não 

caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente 

de direito e os documentos trazem ao magistrado a plena convicção para 

o julgamento. Em ações envolvendo relações de consumo, a inversão do 

ônus da prova não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao 

deslinde da lide. Se não comprovado vício de consentimento, é impositiva a 

manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança 

das relações obrigacionais. (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, 

Publicado no DJE 11/05/2015). (destacamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA 

DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. 

OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência 

para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, não é 

econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante 

do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a 

respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a 

referida aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados 

aos autos pela parte autora, for possível verificar a existência e os 

valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, 

desnecessária se revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o 

banco réu a informar sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de 

instrumento. (TJ-MG - AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014). (destacamos). Dessa maneira, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova. Inexistentes outras questões 

preliminares a serem analisadas e tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Com fulcro no artigo 357, II, do CPC, fixo como pontos controvertidos da 

lide a regularidade contratual e a responsabilidade civil do requerido em 

relação aos danos morais alegados pelo autor. Defiro a realização de 

perícia postulada pelo requerente e, para tanto, NOMEIO o Sr. VALTER 

JOAQUIM DOS SANTOS, com endereço na Rua Alameda das Primaveras, 

n°. 15, Bairro Colina Verde, nesta cidade, fone (66) 99611-4862, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intime-se 

o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC). Frise-se que os 

honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso 

e exigidos pelos meios legais, mediante certidão a ser expedida na forma 

estabelecida na CNGC/MT, considerando que o autor é beneficiário da 

AJG (art. 95, do CPC). Intimem-se as partes para indicar assistente técnico 

e a parte requerida para apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). O expert deverá indicar a data, hora e local para a 

realização da perícia, devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (vinte) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 466, § 2º, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimados da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá 

diligenciar o comparecimento da autora à perícia, em prol da celeridade 

processual. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000167-52.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVANILSON PRADO AGUIAR REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por IVANILSON PRADO em desfavor de 

OI MÓVEL S/A, também qualificada. Em peça contestatória de ID. 1453932, 

a parte requerida alega, preliminarmente, necessidade de extinção do feito 

em virtude de não recolhimento pelo autor de custas de condenação em 

processo anteriormente ajuizado, a teor do que impõe o art. 486, §2º, do 

CPC. Com razão o requerido, vez que a necessidade de recolhimento de 

custas relativas ao processo anterior, de mesmas partes, pedido e causa 

de pedir, extinto sem julgamento de mérito, é verdadeiro pressuposto 

processual negativo segundo o qual a petição inicial sequer pode ser 

despachada. Por todos, Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “O art. 486, 

§ 2º, do Novo CPC prevê que, sendo admitida a repropositura da ação, a 

petição inicial só será despachada com a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e honorários advocatícios referentes ao processo 

extinto por sentença terminativa. Trata-se de pressuposto processual 

negativo, de forma que a ausência de tal pagamento leva à extinção 

terminativa do processo, cabendo ao juiz dar, ao autor, a oportunidade de 

sanear o vício antes de tal extinção. Afinal, trata-se manifestamente de 

vício sanável e por isso o autor tem o direito de emenda da petição inicial 

[...]”. Ocorre que, escorado no entendimento jurisprudencial deste E. 

Tribunal de Justiça, bem como no princípio da primazia da decisão de 

mérito[2], inserto no Código de Processo Civil de 2015 como uma de suas 

normas fundamentais, entendo como salutar, primeiramente, oportunizar 

ao autor a possibilidade de sanar a irregularidade apontada. RESCISÃO DE 

CONTRATO – INADIMPLÊNCIA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS – 

PROCESSO ANTERIOR EXTINTO – IDENTIDADE DE ELEMENTOS – 

NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

ACOLHIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. O recolhimento de custas e 

taxas relativas a processo anterior, com elementos idênticos, que foi 

extinto sem julgamento de mérito, é verdadeiro pressuposto processual 

negativo a ser preenchido pelo autor, nos termos do art. 486, § 2º do 

CPC/15. Deve ser oportunizado à parte o recolhimento dos valores 

devidos no processo extinto, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC/15. 

(TJ-MT - APL: 00046386320148110015 17327/2017, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017). (Grifamos). 

Ante o exposto, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais referente ao processo anterior informado nos autos, com 

identidade de elementos, sob pena de extinção. Decorrido o prazo 

assinalado, sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Novo Código de Processo Civil 

Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016. [2] § 1º Nas hipóteses descritas 

nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias. (art. 485, do CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000331-17.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: BUNGE ALIMENTOS 
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S/A Vistos etc. Em que pese o não comparecimento do requerido aos 

autos, bem como o pleito autoral de julgamento antecipado da lide[1] [2], 

visando evitar futuras alegações de nulidade e cerceamento de defesa[3], 

entendo por bem, primeiramente, intimar as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (Grifamos). [2] Art. 

349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às 

alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de 

praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. (Grifamos). 

[3] Art. 346. [...] Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em 

qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006107-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALISSON FLAVIO AMPOLINI RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. ALISSON FLÁVIO AMPOLINI deduziu a ação referenciada em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo que no ID. 27394141 as partes noticiaram 

autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do feito. É o 

sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 

27394141, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo em comento. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINARA ANDREIA DOS REIS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEU MUNDO NATURAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE WILSON OAB - SP339137 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002068-55.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LINARA ANDREIA DOS REIS - ME RÉU: SEU MUNDO NATURAL 

LTDA - ME Vistos etc. LINARA ANDRÉIA DOS REIS – ME ajuizou a 

presente demanda em face de SEU MUNDO NATURAL LTDA-ME, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 23203907 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 

23203907, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo em vista que se trata de processo 

julgado (ID. 22607393), determino o seu arquivamento, mediante as baixas 

e anotações de estilo. Custas processuais e honorários advocatícios na 

forma do acordo em comento. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008216-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008216-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANAIR DA SILVA REQUERIDO: N C IMOVEIS LTDA Vistos 

etc. VANAIR DA SILVA deduziu a ação referenciada em face de NC 

IMÓVEIS LTDA, ambos qualificados. O feito teve seu trâmite normal, sendo 

que no ID. 27102970 as partes noticiaram autocomposição, requerendo 

sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 27102970, através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com decisão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Sem custas processuais (art. 90, §3º, CPC). Honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000220-96.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GISLEIDE PEREIRA LOPES RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. A parte 

requerida opôs embargos de declaração (ID 22952363) contra a decisão 

de ID 22650421, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial. Contrarrazões pela autora no ID. 23812547, refutando as 

alegações do requerido. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002495-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002495-18.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PETROVINA SEMENTES LTDA EXECUTADO: RUBIA 

ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI DEON, JOSE ARMANDO ARGENTA, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA Vistos etc. A parte autora opôs embargos de 

declaração (ID 21875007) contra a decisão de ID 21551411, a qual 

determinou a inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes. Contrarrazões aos Embargos no ID. 25519216. É o sucinto 

relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. Quanto à 

pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda. Isto 

posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. No mais, prossiga-se no cumprimento do 

comando judicial de ID. 21551411. Após, conclusos. P.I.C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000019-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BENEVIDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000019-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTIANE BENEVIDES ALVES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. A parte autora opôs embargos de declaração 

no ID. 20106233 em face da decisão de ID. 19992102, aduzindo, em 

síntese, ter havido omissão no citado comando judicial, ao passo que não 

analisou o pedido de inversão do ônus da prova, bem como contradição, 

ao passo que, em que pese não ter adentrado meritoriamente, extinguiu o 

processo com resolução de mérito. É o sucinto relato. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão ou contradição no 

tocante à análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que, 

naquele momento e diante do que carreara-se aos autos, foram 

devidamente sopesados os aspectos pertinentes da controvérsia relativos 

à estirpe de provimento exarado, reitera-se, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. No que toca à suposta omissão, sublinho, na 

primeira decisão prolatada nos autos, que a d. Juíza condutora do feito 

apreciou os pedidos feitos e, in verbis, determinou: “Cite-se a parte 

requerida. Intimem-se as partes para apresentação de todos os 

documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 

510, CPC/15. Consigno que é imprescindível que o requerente comprove 

vínculo com a empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento 

para aquisição dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de 

qualquer valor percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena 

de indeferimento do pedido.” Repise-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – 

TELEX-FREE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MAGISTRADO 

SINGULAR DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES – IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação, haja 

vista o desatendimento da determinação de emenda à inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único) Mesmo que considere a existência da possibilidade de 

inversão do ônus da prova na demanda, competiria, no presente caso, à 

parte demandante trazer, ao menos, prova mínima da existência de uma 

relação jurídica com a parte ré. (TJ-MS - AC: 08011937120158120037 MS 

0801193-71.2015.8.12.0037, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data 

de Julgamento: 05/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/09/2019). (Grifamos). APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA COLETIVA ORIGINÁRIA. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. 

INDIVIDUAL. TELEXFREE. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO A SER RESSARCIDO. 

ÔNUS DO LIQUIDANTE. AUSÊNCIA PROBANTE. PRECEDENTES. APELO 

DESPROVIDO. Inaplicável ao caso em tela, por força de decisão já 

proferida primariamente, a inversão do ônus da prova prevista no CDC, 

ante a não caracterização da relação de consumo entre as partes. Ônus 

da prova incumbido ao Liquidante, ora Apelante, que quedou-se inerte a 

comprovar seu direito. 1. Ausência probatória inviabilizara de édito 

creditício a ser liquidado em favor do Apelante. 2. Precedentes desta Corte 

em ambas as Câmaras Cíveis. 3. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 

07022194220178010002 AC 0702219-42.2017.8.01.0002, Relator: Denise 

Bonfim, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 29/05/2019). (Grifamos). Em relação à suposta contradição, 

igualmente não merece reparo o decisum. Dada a curial necessidade da 

prova, quando esta não é produzida, falece ao Magistrado de meios para 

decisão. Não comprovado o alegado por aquele quem tem tal dever, não 

decorre o direito que deles se originaria se restassem evidenciados, e, 

como consequência, permanece o estado anterior da demanda. São 

palavras de Moacyr Amaral dos Santos: “O autor, que não faz a sua 

prova, decai da ação, absolvendo-se o réu: actore non probante reus 

absolvitur. E, visto que o réu, na exceção, tem os mesmos ônus que o 

autor - reus in excipiendo fit actor- uma vez não forneça a prova da 

exceção será condenado. De tal forma, a) se o autor não provar o 

alegado, o réu é absolvido, ainda que nada prove, ou se limite a negar, 

salvo no caso de revelia, quando se reputarão 'verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor' (Cód. Proc. Civil, art. 319), efeito este que não ocorre 

nas hipóteses previstas no art. 320 do referido Código (ver ns 478 e 497, 

c), b) se o réu não provar a exceção será condenado, a menos que o 

autor, igualmente, deixe de prova os fatos constitutivos do seu direito"[1]. 

Portanto, a falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a 

extinção sem julgamento do mérito. A propósito, há muito a jurisprudência 

do STJ se consolidou no sentido de que a ausência de provas leva à 

sentença de improcedência, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ELETRIFICAÇÃO AO MUNICÍPIO.1. A ausência de provas não enseja a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, mas a improcedência do 

pedido. 2. Inadmissível a repropositura de ação julgada improcedente, por 

falta de provas, porquanto operada a coisa julgada material. 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 683224 / RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe 02/09/2008). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INVIABILIDADE. JULGAMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. COISA 

JULGADA. Os pressupostos de que trata o art. 267, IV, do CPC, dizem 

respeito a pressupostos processuais que, ausentes, impedem o 

julgamento da lide. Nessas hipóteses o processo deve ser extinto, sem 

julgamento de mérito. Já a extinção do processo com apreciação do 

pedido é a forma usual pela qual se esgota a relação processual, na 

medida em que o juiz cumpre, na essência, a função jurisdicional. Nas 

hipóteses em que o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu 

direito, a ausência ou insuficiência de provas conduz a improcedência do 

pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Recurso 

especial conhecido e provido (REsp 758123 / RS, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo 

Medina, DJ 22/05/2006). (Grifamos). PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. FALTA DE PROVAS.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 269-I, CPC.DOUTRINA. RECURSO 

PROVIDO. I - A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência 

do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito. II - Como 

doutrina Humberto Teodoro Júnior," o juiz não pode eternizar a pesquisa 

da verdade, sob pena de inutilizar o processo e de sonegar a Justiça 

postulada pelas partes”. Assim, "se a parte não cuida de usar das 

faculdades processuais e a verdade real não transparece no processo, 

culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça pura, que, sem dúvida é a 

aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às 

contingências do destino, pode ser imputada semelhante deficiência". III - 

Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado improcedente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 21 de 609



por falta de provas, mas diante das suas peculiaridades, entendeu pela 

relativação da coisa julgada. (REsp 330172 / RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio 

de FigueiredoTeixeira, DJ 22/04/2002). (Grifamos). Mais recente: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PROVAS. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 487, I DO 

CPC. 1. A ausência de provas não enseja a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, mas a improcedência do pedido. 2. Inadmissível a 

repropositura de ação julgada improcedente, por falta de provas, 

porquanto operada a coisa julgada material. 3. Apelação conhecida e 

improvida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00019564520148100054 MA 

0082132019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de 

Julgamento: 08/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/07/2019). (Grifamos). Portanto, quanto às pretendidas alterações da 

decisão embargada, revelam-se despiciendas, pois se tratam de 

modificações possíveis apenas por via do recurso adequado. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] In Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º volume, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 373-374.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007729-78.2017.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007729-78.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERLI GERDA BORDIGNON RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, ajuizada 

por GERLI GERDA BORDIGNON em desfavor de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. A decisão de ID. 11185391 determinou a citação 

do requerido para responder ao pedido, apresentando os documentos 

pretendidos ou provando que não os possuem ou não tem a obrigação 

legal de apresentá-lo, após concedeu a benesse da gratuidade da justiça. 

Citado, o requerido ofertou Contestação no ID. 123175596 alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, aduzindo 

que em momento algum a autora solicitou administrativamente a 

documentação requerida. Impugnação à Contestação apresentada no ID. 

1518739. Instados a manifestarem-se acerca da produção de provas, a 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16486092), ao 

passo que o requerido manteve-se inerte. Em síntese é o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS movida por GERLI GERDA BORDIGNON em desfavor de 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ambos qualificados nos 

autos. O feito comporta julgamento antecipado da lide. Registro que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

(negritei) I – DA PRELIMINAR I.1 - Da Ausência de Interesse de Agir Pois 

bem, resta caracterizada a falta de interesse de agir, pois a requerente 

não demonstrou nos autos o requerimento administrativo junto ao réu dos 

documentos pleiteados, tampouco a recusa do mesmo em fornecê-los. 

Coadunando com tal entendimento transcrevo os seguintes arestos: 

RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. - O STJ já assentou entendimento no sentido de que se faz 

necessária a prévia solicitação dos documentos no âmbito administrativo 

para configurar o interesse de agir para a propositura da ação de exibição 

de documentos.- No caso em comento, não há nos autos a menor 

evidência de que o prévio requerimento fora solicitado pelo autor, a fim de 

obter junto a instituição financeira cópia do contrato pretendido, restando 

ausente o interesse processual do recorrente.- Recurso não provido. 

(TJ-PE - AGV: 5137644 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a propositura da ação de 

EXIBIÇÃO de DOCUMENTOS, é imprescindível a comprovação do prévio 

requerimento administrativo dos DOCUMENTOS pleiteados em juízo, sob 

pena de carência da ação devido à AUSÊNCIA de INTERESSE de agir. (N.U 

0016122-65.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019). (Grifamos). 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA APELADO: MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL LTDA., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA - 

OBJETOS ACESSÍVEIS À TRANSPORTADORA PROPRIETÁRIA DOS 

CAMINHÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ADEQUADOS - APLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se reconhece a existência de 

interesse processual quando a parte, após aguardar prazo razoável, não 

recebe os documentos postulados na via administrativa, demonstrando 

assim sua inacessibilidade. Nos casos em que o valor da causa for muito 

baixo, os honorários advocatícios devem ser estipulados mediante 

apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC/2015). E se arbitrados em 

quantia adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo 

dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam 

minoração. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL Número Único: 

1003057-61.2016.8.11.0003 Relator: DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO Data da sessão: Cuiabá-MT, 23/08/2017). (destacamos) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATOS (...) AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 389/STJ. INCIDÊNCIA. ÔNUS 

PROBATÓRIO. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. 1. É firme na 

jurisprudência de ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção o 

entendimento de que a Súmula nº 389/STJ é aplicável aos pedidos de 

exibição incidental dos chamados contratos de prestação de telefonia com 

cláusula de participação financeira. 2. A não comprovação da prévia 

existência de requerimento formal apresentado pelo autor da demanda 

visando obter os contratos de prestação de serviços de telefonia com 

cláusula de participação financeira revela sua falta de interesse de agir, 

impondo a extinção do feito sem resolução meritória. A determinação de 

exibição incidental desses documentos nessa hipótese (de não 

comprovação da apresentação do imprescindível requerimento prévio) 

constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do CPC/1973. 

Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº. 

1331352/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

22/11/2016, DJe de 01/12/2016). (destacamos). PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Carece de interesse 
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de agir, para a ação de exibição de documentos, a parte que não 

demonstra ter apresentado requerimento administrativo a fim de obter a 

documentação pretendida. Precedentes do STJ. 2. Ademais, rever o 

entendimento do Tribunal de origem de que a parte não comprovou a 

negativa do INSS em exibir os documentos demandaria a análise do 

acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 

7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp nº. 1089433/PR, 

2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/04/2009, DJe de 

17/06/2009). (grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR 

EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA”. É de ser mantida a decisão 

recorrida, porquanto, conforme entendimento pacificado do STJ quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453-MS, representativo de 

controvérsia, com base no art. 543-C do CPC, um dos requisitos para o 

ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos é a 

comprovação documental de realização de prévio pedido administrativo. 

Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 

70068808237, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 07/07/2016). (destacamos) 

Consoante entendimento retro, torna-se evidente, antes de uma 

determinação judicial para exibição de documentos, que tenha havido ao 

menos o pleito administrativo nesse sentido, o que não restou 

demonstrado nos autos. Desta forma, não demonstrados os requisitos 

básicos da pretensão, impõe-se o acolhimento da preliminar em comento, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. II - DISPOSITIVO 

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

art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Ante o não acolhimento da pretensão autoral, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002730-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002730-19.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA em 

desfavor de LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados e representados nos autos. Instruiu a inicial com 

documentos. A audiência restou infrutífera (ID. 4805261). Citada, a 

requerida ofertou Contestação no ID. 4795259, exibindo parcialmente a 

documentação requerida, pugnando prazo para exibição do restante e 

aduzindo a não comprovação pelo autor de resistência à exibição, o que 

implicaria em condenação do autor ao pagamento das custas e 

honorários. Impugnação à Contestação apresentada no ID. 4989508. 

Instados a manifestarem-se acerca da produção de provas, ambas as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 14596698 e 

16313960). Em síntese é o relatório. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS movida por PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA em desfavor de LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. O feito comporta julgamento 

antecipado da lide. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Pois bem, in casu 

evidencia-se nítida falta de interesse de agir, pois o requerente não 

demonstrou nos autos requerimento administrativo junto à ré dos 

documentos pleiteados, tampouco a recusa da mesma em fornecê-los. 

Coadunando com tal entendimento, transcrevo os seguintes arestos: 

RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. - O STJ já assentou entendimento no sentido de que se faz 

necessária a prévia solicitação dos documentos no âmbito administrativo 

para configurar o interesse de agir para a propositura da ação de exibição 

de documentos.- No caso em comento, não há nos autos a menor 

evidência de que o prévio requerimento fora solicitado pelo autor, a fim de 

obter junto a instituição financeira cópia do contrato pretendido, restando 

ausente o interesse processual do recorrente.- Recurso não provido. 

(TJ-PE - AGV: 5137644 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a propositura da ação de 

EXIBIÇÃO de DOCUMENTOS, é imprescindível a comprovação do prévio 

requerimento administrativo dos DOCUMENTOS pleiteados em juízo, sob 

pena de carência da ação devido à AUSÊNCIA de INTERESSE de agir. (N.U 

0016122-65.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019). (Grifamos). 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA APELADO: MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL LTDA., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA - 

OBJETOS ACESSÍVEIS À TRANSPORTADORA PROPRIETÁRIA DOS 

CAMINHÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ADEQUADOS - APLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se reconhece a existência de 

interesse processual quando a parte, após aguardar prazo razoável, não 

recebe os documentos postulados na via administrativa, demonstrando 

assim sua inacessibilidade. Nos casos em que o valor da causa for muito 

baixo, os honorários advocatícios devem ser estipulados mediante 

apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC/2015). E se arbitrados em 

quantia adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo 

dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam 

minoração. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL Número Único: 

1003057-61.2016.8.11.0003 Relator: DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO Data da sessão: Cuiabá-MT, 23/08/2017). (destacamos) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATOS (...) AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 389/STJ. INCIDÊNCIA. ÔNUS 

PROBATÓRIO. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. 1. É firme na 
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jurisprudência de ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção o 

entendimento de que a Súmula nº 389/STJ é aplicável aos pedidos de 

exibição incidental dos chamados contratos de prestação de telefonia com 

cláusula de participação financeira. 2. A não comprovação da prévia 

existência de requerimento formal apresentado pelo autor da demanda 

visando obter os contratos de prestação de serviços de telefonia com 

cláusula de participação financeira revela sua falta de interesse de agir, 

impondo a extinção do feito sem resolução meritória. A determinação de 

exibição incidental desses documentos nessa hipótese (de não 

comprovação da apresentação do imprescindível requerimento prévio) 

constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do CPC/1973. 

Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº. 

1331352/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

22/11/2016, DJe de 01/12/2016). (destacamos). PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Carece de interesse 

de agir, para a ação de exibição de documentos, a parte que não 

demonstra ter apresentado requerimento administrativo a fim de obter a 

documentação pretendida. Precedentes do STJ. 2. Ademais, rever o 

entendimento do Tribunal de origem de que a parte não comprovou a 

negativa do INSS em exibir os documentos demandaria a análise do 

acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 

7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp nº. 1089433/PR, 

2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/04/2009, DJe de 

17/06/2009). (grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR 

EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA”. É de ser mantida a decisão 

recorrida, porquanto, conforme entendimento pacificado do STJ quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453-MS, representativo de 

controvérsia, com base no art. 543-C do CPC, um dos requisitos para o 

ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos é a 

comprovação documental de realização de prévio pedido administrativo. 

Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 

70068808237, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 07/07/2016). (destacamos) 

Consoante entendimento retro, torna-se evidente que, antes de uma 

determinação judicial para exibição de documentos, tenha havido ao 

menos o pleito administrativo nesse sentido, o que não restou 

demonstrado nos autos. Desta forma, não demonstrados os requisitos 

básicos da pretensão, impõe-se a extinção da presente ação sem análise 

meritória. DISPOSITIVO Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta 

e, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o não acolhimento da pretensão autoral, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com espeque no artigo 85, §8º, do CPC. Preclusas as vias 

recursais e pagas as custas, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR FARIAS DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000337-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONIR FARIAS DE FRANCA RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. LEONIR FARIAS DE FRANÇA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), também qualificada. 

Alegou, em síntese, ser consumidor da requerida e, nessa condição, ter 

recebido comunicação acerca da existência de pendência financeira 

quanto à fatura referente ao mês 08/2016, no montante de R$ 55,99 

(cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com data de 

vencimento 10/08/2016, ameaçando-o de inclusão nos cadastros de 

inadimplentes em caso de persistência do débito. Aduz, no entanto, ter 

efetuado o pagamento da fatura no dia 09/08/2016. Salienta que, 

inobstante o pagamento, recebeu, em 21/11/2016, novo comunicado da 

requerida cobrando o pagamento da fatura em questão, ameaçando, mais 

uma vez, negativar-lhe o nome. Diz ter havido suspensão dos serviços de 

telefonia em virtude de a requerida não ter dado baixa no sistema quanto 

ao pagamento em questão, o que persistiu por alguns dias, causando-lhe 

diversos prejuízos e fazendo com que pagasse novamente o débito em 

tela para ter o serviço restabelecido. Sustenta vergonha e desconforto ao 

“[...] ouvir de funcionários/atendentes [do setor de crediário de lojas em 

geral], que seu nome está em restrição, e com isso sem as possibilidades 

de realização, suspendendo a possível transação contratual em 

andamento.” (sic). Requereu, em sede de tutela antecipada, fosse 

restabelecida a normalidade em relação ao seu nome e CPF, com a 

exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão da 

cobrança da fatura em questão, o que restou deferido no ID. 5920091. 

Pediu, ao fim, a procedência da ação para declarar a inexistência do 

débito e condenar a requerida por danos morais no importe de R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sem prejuízo de verbas e honorários 

devidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(ID. 8728601). A requerida contestou no ID. 6840825, alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir por inexistência de lide 

entre as partes e, no mérito, defendendo a regularidade dos serviços 

prestados e a inexistência de dano moral, para, ao final, pugnar pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em sede de impugnação, o 

autor rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 8257567). Instadas as partes a manifestarem interesse na 

produção de provas, ambas pleitearam o julgamento antecipado da lide (ID. 

16753182 e 17499784). Manifestou-se o autor pela celeridade processual 

(ID. 25751805). Vieram-me conclusos os autos. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por LEONIR 

FARIAS DE FRANÇA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), ambos 

qualificados nos autos. De proêmio, registro não haver necessidade de 

produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos 

de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. I – DA 

PRELIMINAR I.1 – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR No tocante à 

preliminar de falta de interesse de agir, sem razão a parte demandada. 

Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua 

utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz 

Rodrigues Wambier que: "A condição da ação consistente no interesse 

processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem 

traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda 

mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o 

aspecto prático.” (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140). 

(destacamos) Na mesma linha, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso 

de direito processual civil, 28. ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 

57: “O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa 

relação de necessidade e também numa relação de adequação do 

provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à 

solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano 

em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse 

processual, se aquilo que reclama do órgão judicial não será útil 

juridicamente para evitar a temida lesão.” (ressaltamos) A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA – MÉRITO – SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO 
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MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO – FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse de agir se caracteriza 

pela necessidade do ingresso da parte em juízo, visando à obtenção do 

bem da vida pretendido, pela utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, 

bem como pela adequação da via processual eleita. A falha na prestação 

de serviços bancários e a negativa de restituição das quantias retiradas 

da conta bancária do cliente mediante saque indevido ensejam reparação 

por danos morais, em razão do transtorno e sentimento de angústia 

gerada ao consumidor. [...] Deve ser mantido o valor dos honorários 

quando fixados de forma adequada e razoável, atendendo os critérios 

qualitativos elencados nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20 do 

Código de Processo Civil. (TJMT. RAC nº 108540/2014. Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5ª Câmara Cível. Julgado em: 

18.02.2015 – Dje: 24.02.2015). (destacamos). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – 

ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – 

CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE 

DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – 

POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO 

COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – 

FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – 

INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando-se que o interesse processual 

se alicerça no binômio necessidade/adequação, em que a necessidade se 

traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, (por meio do 

processo) para obter a satisfação de um interesse, e a adequação 

mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a 

adequada para sanar o problema apresentado, conclui-se que a parte 

autora possui interesse de agir. (...). (TJMT - Ap 5102/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). (grifamos) Desse modo, 

REJEITO a preliminar. II – DO MÉRITO Insta analisar, em gênese, que no 

caso em apreço há incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cabe 

salientar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) 

não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova 

condizente com o direito vindicado. Ao requerente, a teor do disposto no 

art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, 

ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos desses direitos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor 

não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes em 

cobrança em dobro pela requerida, bem como inclusão de seu nome em 

cadastros de inadimplentes. Registre-se a existência de fatura emitida pela 

requerida ao autor, no importe de R$ 55,99, com vencimento em 

10/08/2016, cujo data de emissão é 01/08/2016 e o mês de referência 

07/2016 (ID. 4641363 – Pág. 1). Anoto a existência de comprovante de 

pagamento no mesmo valor supra informado, com data de 09/08/2016, 

código de barras início 846300000003 (ID. 4641363). Colacionado à 

petição inicial consta outro comprovante de pagamento, de igual valor, com 

data de 05/12/2016, código de barras início 846200000004 (ID. 4641343 – 

Pág. 8). Ainda, vê-se notificação acerca de existência de pendência no 

mesmo valor, referindo-se ao mês 08/2016, com vencimento em 

10/09/2016 (ID. 4641365 – Pág. 1). Em suma, é o que consta dos autos. 

Note-se, apesar da correspondência de valores cobrados, a 

impossibilidade de se atestar tratar-se de repetição de indébito. Não houve 

suficiente esclarecimento acerca do plano contratado, inferindo-se, pelo 

cotejo da documentação acostada, mormente o documento de ID. 4641363 

– Pág. 1, tratar-se do VIVO CONTROLE 55,99. Por logicidade, o quantum 

mensal a ser pago por um plano intitulado VIVO CONTROLE 55,99, é de R$ 

55,99. Ademais, mesmo porque se trata de um plano Controle, o valor 

repete-se mês a mês. Dito isto, conclui-se, inicialmente, que a primeira 

fatura acostada refere-se ao período de uso de setembro de 2016 (ID. 

4641363 – Pág. 1), ao passo que a comunicação recebida pelo autor 

cobra-lhe o pagamento do período de uso de agosto de 2016 (ID. 4641365 

– Pág. 1). São, portanto, períodos e cobranças diversas. Em relação aos 

comprovantes de pagamento acostados (ID. 4641363 e ID. 4641343 – Pág. 

8), não há qualquer documentação que ateste referir-se aos meses 

alegados pelo autor. Por se tratar de Plano cujo valor mensal a ser pago é 

o mesmo, podem as cobranças referir-se a meses distintos. Não há 

vinculação entre o comprovante de pagamento e o mês, em tese, de 

referência. Logo, são documentos que atestam só e tão somente o 

pagamento de uma das faturas, não se podendo concluir, com segurança, 

qual, especificamente. Veja-se, aliás, que o documento de ID. 4641363 – 

Pág. 1 teve “cortado” justamente o seu código de barras, não se podendo 

correlacioná-lo a qualquer dos comprovantes juntados. Por derradeiro, em 

que pese o autor ter narrado enorme humilhação ao se deparar com seu 

nome “em restrição” (sic), o que acarretara a “suspensão de possível 

transação contratual em andamento” (sic), nada há nos autos que 

corrobore tal narrativa. Não há documento e/ou informação alguma acerca 

de eventual negativação do nome do autor. São, ao que se deduz, 

palavras desprovidas de alicerce probatório, o que, por obviedade, 

infirmam qualquer pretensão indenizatória. A requerida, por sua vez, 

registrou e colacionou imagens retiradas do seu sistema interno, as quais 

indicam o pagamento da fatura referente ao período de uso de agosto de 

2016 somente em 05/12/2016, ou seja, o documento recebido pelo autor 

em 21/11/2016, notificando-o acerca de débito em aberto, referir-se-ia a 

fatura sequer juntada aos autos. Portanto, improcede a pretensão autoral, 

seja para declarar inexistente o débito, seja para condenar a requerida a 

indenizá-la por danos morais. Outrossim, se é regular a dívida (vencida e 

não paga), age o credor apenas no exercício regular de direito, não 

podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CESSÃO DO PLANO 

OI CONTROLE A TERCEIRO. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE DÉBITO 

RESIDUAL. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DO DÉBITO QUE CONSTITUI INOVAÇÃO 

RECURSAL. - Situação em que comprovado nos autos que o débito que 

originou a inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito é 

legítimo, pois correspondente à cobrança do plano contratado antes do 

seu cancelamento (período de 21-7-2015 a 20-8-2015). Cabe referir, que 

o valor cobrado refere-se ao "plano controle" no qual é disponibilizado 

mensalmente o valor da franquia ao consumidor de forma antecipada, 

sendo o pagamento da fatura integral independente de ser utilizado o valor 

pelo consumidor. Assim, agiu a parte ré ao abrigo do exercício regular do 

seu direito (artigo 188, inciso I, do CC), sendo incabível a desconstituição 

do débito e, consequentemente, inviável o pleito de reparação por danos 

morais. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006222624 RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2016, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/10/2016). (Negritamos). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. - 

Trata-se de exercício regular do direito do credor a cobrança de débito 

cujo lastro restou devidamente demonstrado. (TJ-MG - AC: 

10000181173618001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 13/12/2018). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE. Ação indenizatória 

cuja sentença de improcedência, no tocante ao mérito, ratifica-se 

integralmente seja porque o conjunto probatório acostado aos autos pela 

empresa demandada evidencia não apenas a existência da contratação 

como igualmente a regularidade do débito cujo inadimplemento ensejou a 

inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes, seja porque as 

alegações autorais não se revestem de mínima verossimilhança, a obstar 

o julgamento de procedência pretendido. Decisão recorrida que, contudo, 

merece reforma no tocante à multa por litigância de má-fé fixada em Juízo, 

já que não se reputam configuradas as condutas a que alude o art. 80 do 

CPC. Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - AC: 70082891052 RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 10/10/2019, 

Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019). 

(Grifamos). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID. 

5920091. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento 

das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 
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em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no 

artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID. 5920091). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001171-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARINO FERNANDES (RÉU)

SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001171-27.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO RÉU: SOLANGE 

LIBANO DE PAULA FERNANDES, FRANCISCO MARINO FERNANDES 

Vistos, etc. LUCINÉIA MARIA ANGELO MATTESCO ingressou com a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM em face 

de SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES e FRANCISCO MARINO 

FERNANDES, todos qualificados nos autos. Relatou a autora, em breve 

resumo, que é corretora de imóveis, de modo que a requerida a procurou 

para intermediar a venda de um apartamento de sua propriedade, o que 

fora aceito. Narra que, em 30/04/2015, compareceu ao local com um casal 

interessado e que, na oportunidade, fora comunicada pelo então inquilino 

que o proprietário, na verdade, seria o segundo requerido e marido da 

primeira requerida, FRANCISCO MARINO FERNANDES, pessoa esta 

conhecida do referido casal. Relata ter tomado ciência, poucos dias após, 

de que o casal efetivara a compra diretamente com o segundo requerido, 

sem intermédio seu, causando-lhe prejuízo financeiro, vez que deixara de 

auferir 5% (cinco por cento) (R$ 21.000,00) sobre o valor da venda (R$ 

420.000,00) a título de comissão de corretagem. Dessa forma, requereu a 

condenação dos requeridos ao pagamento da comissão devida no importe 

de R$ 21.000,00, sem prejuízo de demais custas. Com a inicial vieram 

documentos. Realizada audiência preliminar, a conciliação restou 

inexitosa, oportunidade em que as partes se manifestaram pelo 

prosseguimento do feito (ID. 3012926). Citados, os requeridos 

apresentaram Contestação no ID. 3240279, alegando que fora a autora 

quem os procurara para intermediar eventual venda do imóvel e que 

sequer pactuaram porcentagem sobre a venda, sendo o negócio fechado 

diretamente pelos acordantes, em virtude de possuírem laços de amizade 

e débitos pretéritos entre si, o que facilitou a negociação, tendo a 

participação da autora se esgotado quando do comparecimento ao imóvel, 

não fazendo jus a qualquer comissão de corretagem. Por fim, pugnaram 

pela improcedência da ação. Juntaram documentos. A parte autora 

impugnou a Contestação no ID. 4805881 e pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 12973640), ao passo que os requeridos não se 

manifestaram. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

CORRETAGEM em que LUCINÉIA MARIA ANGELO MATTESCO, na 

condição de corretora imobiliária, almeja a cobrança da comissão de 

corretagem no importe de R$ 21.000,00, pela intermediação da venda do 

imóvel descrito nos autos de propriedade dos requeridos SOLANGE 

LIBANO DE PAULA FERNANDES e FRANCISCO MARINO FERNANDES. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De proêmio, registre-se que 

as partes não celebraram contrato de mandato de exclusividade da venda 

do imóvel, mesmo porque as tratativas se deram verbalmente, diga-se, 

informalmente, por telefone, sem mesmo se pactuar a comissão de 

corretagem. Referida comissão, aliás, fora mencionada pela autora à ré, 

por telefone, apenas en passant, quando já discutiam acerca da 

(in)conclusão negocial com outrem, ou seja, nada se pactuou a respeito 

antes ou durante o exercício da corretagem. Os arts. 722 a 729 do Código 

Civil de 2002 disciplinam o Contrato de Corretagem em quaisquer de suas 

modalidades, ficando reservada ao Código Comercial e leis específicas a 

regulamentação da profissão e atividades do Corretor. No caso, 

inobstante a, repise-se, falta de mandato de exclusividade, a autora 

apenas demonstrou ter apresentado o imóvel a um pretenso comprador. 

No caso, embora a ré, com anuência do réu e marido, tenha procurado a 

autora – ao contrário do que aquela alega nos autos -, não estabeleceu 

com ela contrato de exclusividade de intermediação, seguindo-se a oferta 

comercial do imóvel para possíveis interessados, um dos quais, depois de 

ter visitado o imóvel em companhia da requerente, adquiriu o mesmo imóvel 

diretamente do proprietário, no caso o(s) réu(s). A autora prestou os 

serviços que lhe competiam executar, mas não foi graças a sua atuação 

profissional que o imóvel acabou sendo vendido. O art. 727, do Código 

Civil dispõe que, se, “por não haver prazo determinado, o dono do negócio 

dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto 

da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará 

se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por 

efeito dos trabalhos do corretor”, o que não é o caso dos autos, visto não 

existir qualquer tipo de contrato ou pacto claramente demonstrado para 

esta possível viabilidade de recebimento de comissão de corretagem da 

venda do imóvel. Neste contexto, há prova satisfatória de que as partes 

realmente não celebraram o contrato, nem mesmo com fixação de termo 

final, apenas incumbiu-se a autora, informalmente, de “procurar 

interessados” na compra do imóvel, não havendo que se falar em contrato 

de exclusividade, tampouco distrato. A prova documental não confirma a 

celebração do contrato de mandato, os documentos que acompanham a 

petição inicial de modo algum respaldam a sustentação feita nesse sentido 

pela requerente, não preenchendo os requisitos do art. 726, do Código 

Civil. Além de não vislumbrar qualquer tipo de indício de exclusividade da 

autora na intermediação e venda do imóvel, nem mesmo há certeza de a 

autora ser merecedora da corretagem, pois a venda só se concretiza com 

o acordo final, e, pelo que se vê dos autos, fora concretizada sem a 

demonstração de má fé em relação ao intermediador do negócio. Assim, 

nos termos do art. 726 do Código Civil: “Iniciado e concluído o negócio 

diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao 

corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com 

exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que 

realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua 

inércia ou ociosidade.” (Grifamos). Nesta toada, a fim de forrar sua 

pretensão, caberia a requerente a produção de prova da celebração, com 

o proprietário requerido de contrato escrito de exclusividade para a venda 

do imóvel, ou, inexistindo avença de tal natureza, demonstrar, de forma 

minimamente suficiente, a sua efetiva e determinante atuação, com o 

conhecimento e a aquiescência da parte interessada, para a 

concretização do negócio, o que não se verificou. Pontue-se que, como é 

cediço, o contrato de corretagem dispensa forma escrita ou solene, de tal 

sorte que a prova do negócio pode ser realizada de forma testemunhal, 

modalidade que na espécie foi oportunizada, mas que, todavia, o 

arcabouço probatório coligido não demonstrou a participação determinante 

e imprescindível da autora para a celebração negocial, não tendo ela se 

desincumbido do encargo probatório atribuído por força do disposto no art. 

333, I, do CPC, visto a corretagem ser uma obrigação de resultado. A 

propósito este é o entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CORRETAGEM. COMISSÃO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. MERA 

APROXIMAÇÃO DAS PARTES. O contrato de corretagem não impõe 

simples obrigação de meio, mas sim uma obrigação de resultado. Recurso 

não conhecido. (STJ – 4ªT., REsp nº 208.508/SC, Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, DJ 11.11.2002, p. 220). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DIRETAMENTE PELO 

PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. 

APLICAÇÃO DO ART. 726, DO CC. 1. SE A VENDA DO IMÓVEL É FEITA 

DIRETAMENTE PELO PROPRIETÁRIO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO 

CORRETOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PAGAMENTO DE COMISSÃO DE 

CORRETAGEM, NOTADAMENTE QUANDO O CONTRATO ENTABULADO 

ENTRE AS PARTES NÃO PREVÊ CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 726 DO CC. 2. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - 

APC: 20120111860903 DF 0051126-03.2012.8.07.0001, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/02/2014, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2014 . Pág.: 

277). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - 

COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO VERBAL - LOCAÇÃO - 

RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADO - LOCAÇÃO DO IMÓVEL 

DIRETAMENTE PELO PROPRIETÁRIO - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 
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INEXISTENTE - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA JUSTIFICADA - 

MULTA. O pagamento de comissão ao corretor é devido uma vez que 

tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda 

que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Não 

havendo contrato escrito de exclusividade o corretor não tem direito à 

remuneração pela intermediação da locação efetivada diretamente pelo 

proprietário do imóvel quase dois anos depois do contrato verbal de 

corretagem ajustado entre as partes. A remuneração de comissão de 

corretagem não surge apenas das tratativas iniciais exercidas pelo 

corretor com o interessado no imóvel, mas sim na persistência e 

continuidade de seu trabalho de corretagem até a efetiva conclusão do 

negócio. "Manifestado expressamente pela parte o seu desinteresse na 

autocomposição, resta justificado o seu não comparecimento ao ato." 

(TJ-MG - AC: 10000190540740001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019). 

(Grifamos). AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – INEXISTÊNCIA DE 

EXCLUSIVIDADE EM PROL DE CORRETORA – OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO – NEGÓCIO REALIZADO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – 

DIVISÃO COMISSÃO PELOS CORRETORES – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA NA PARTICIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO – 

RECURSO NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. A 

intermediação para ensejar o pagamento de remuneração não deve ser 

restrita à apresentação que o corretor de imóveis faz do comprador ao 

vendedor, mas no trabalho de acompanhamento de negociação entre as 

partes para a concretização do negócio, quer dizer alcançar o resultado 

útil. Inexistindo exclusividade para a venda de imóvel, em prol de 

determinada empresa, a comissão de corretagem será devida àquela que 

concretizou a venda, ainda que outra tenha chegado a mostrar o bem ao 

comprador final. A partilha da comissão de corretagem somente é possível 

dentre os corretores que efetivamente participaram da concretização do 

negócio – Art. 728 Código Civil. (TJ/MG – 16ª C. Cív., Ap. Cív. nº 

1.0024.05.894620-3/001, Rel. Des. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, julg. 

13.06.2007). (Grifamos) Por esses argumentos, não resta alternativa 

senão a rejeição da pretensão autoral. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016526-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016526-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de justiça gratuita. II – Intime a autora, para emendar a inicial, 

juntando aos autos, o histórico de consumo de sua UC, bem como as 

faturas relativas ao parcelamento do débito, o qual foi dividido em 12 

(doze) parcelas de R$ 189,10 (cento e oitenta e nove reais e dez 

centavos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido (art. 321, do CPC). III - Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003030-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003030-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pelo requerente, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime o requerente, na pessoa de seu patrono constituído para, querendo, 

manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002971-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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

 

Código Processo nº. 1002971-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pelo requerente, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime a requerida, na pessoa de seu patrono constituído para, querendo, 

manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016252-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA BARBOSA DE JESUS (AUTOR(A))

MIGUEL JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016252-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016107-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016107-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime a 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (nº. 1004031.64.2017.8.11.0003), sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). II - Ainda, intime-a 

para juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciárias no mesmo prazo alhures concedido, nos termos do artigo 

290, do CPC. III - Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016097-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016097-08.2019.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 27096570), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 17.01.2012. Dessa forma, determino que a demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016259-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIO LEITE NOVAES JUNIOR OAB - PR10855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1016259-03.2019.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do veículo 01 (UM) CAMINHÃO - 

ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO/C AMINHÃO TRATOR – MARCA/MODELO: 

DAF/XF105 FTS 510 ª – ANO DE FABRICAÇÃO/ANO MODELO: 201 8/201 

8 – COR: PRATA – COMBUSTÍ V EL: DIESEL, PLACA: BBY -4740 – 

CHASSI: 98PTS47MSJB103280 , e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) 

dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. Faça consignar ainda, que a resposta poderá 

ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de 

purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da 

inicial. Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016291-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016291-08.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016330-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI KHALIL ZAHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016330-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (nº. 1002215-13.2018.8.11.0003), sob pena 

de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Intime o ainda 

para no mesmo prazo alhures concedido, juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, nos termos do 

artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 

de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016289-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL LINEA VERDE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JACILENE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1016289-38.2019.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016293-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016293-75.2019.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, e/ou comprovante de rendimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 

de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016295-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOLDURAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLEE KELRY MENDES FREITAS OAB - GO48264 (ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA MARTINS OAB - GO48159 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

ALEXANDRO FERREIRA - ESTOFADOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016295-45.2019.8.11.0003 Vistos etc. A empresa 

autora requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que a demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, 

voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016299-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016299-82.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016345-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUATEL TENORIO RIBEIRO BECKER BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016345-71.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de JUATEL TENÓRIO RIBEIRO 

BECKER BARBOSA, também qualificado no processo, visando receber 

débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou o título e requer a 

citação da requerida para pagamento ou oferecimento de embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O pedido preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel 

CPC. Os documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016349-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO LORO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016349-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 
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processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016373-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ANTONIO DAVIES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID SCHMITT OAB - RS62445 (ADVOGADO(A))

SABRINA SANTOS DOS SANTOS OAB - RS57564 (ADVOGADO(A))

MARCUS CANEVER FRAGA OAB - RS31472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE TRÊS PASSOS - RS (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1016373-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016440-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016440-04.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002470-68.2018.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, determino que a requerida traga o demonstrativo 

atualizado da evolução da dívida do cartão de crédito consignado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a documentação, dê-se vista a 

demandante e, após voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005326-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005326-39.2017.8.11.0003) Vistos etc. Ante o teor da 

manifestação do Id. 23345051, vislumbro que é repetição do pleito, 

conforme o Id. 19634476, o qual já foi analisado (Id. 20468259), sendo o 

mesmo indeferido, desse modo, mantenho incólumes os fundamentos 

exarados na decisão retro. Intime o autor para promover a regular citação 

devedor JAMES MATTEW MERRIL e/ou requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005399-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005399-11.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço dos executados James Mathew Merril – CPF nº 

703.167.791-21 e Carlos Roberto Costa – CPF nº 997.944.207-78, com a 

utilização do Sistema Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a 

exequente para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009175-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DALLA VECHIA (RÉU)

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009175-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a 

contestação à reconvenção apresenta pelo reconvindo, querendo, 

manifeste a reconvinte - Centro Diagnóstico de Rondonópolis, no prazo de 

15 (quinze) dias. Observa-se na peça defensiva da ré CEDIR, que houve a 

arguição da ocorrência da coisa julgada em relação aos danos materiais 

pleiteados pelo autor. Assim, determino que a demandada CEDIR traga 

cópia do processo sob o nº 9580-43.2015.811.0003 (código nº 788369), 
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no mesmo prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006069-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/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 1006069-49.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o retorno dos 

autos do e. TJMT, remeta-os ao arquivo com a baixa e anotações 

necessárias. Intime. Cumpra Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004123-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR AIRES FONTOURA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004123-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013133-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013133-42.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004365-98.2017.8.11.0003) Vistos etc. Observa-se que a 

devedora pugnou pela extinção do feito (Id. 22103141). Desse modo, 

intime a credora para manifestar acerca do petitório retro, declinando, 

ainda, se os valores depositados nos autos satisfazem o pleito da exordial 

e, em sendo o caso traga o demonstrativo de débito atualizado e requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008129-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008129-92.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando o 

petitório da ré no Id. 22167943, intime a autora para se manifestar acerca 

da proposta de acordo ofertada, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008132-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DONIZETH DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NOS TERMOS 

DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID. 25929910, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008132-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DONIZETH DE OLIVEIRA (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, indicando endereço para citação do requerido, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013659-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

APARECIDO LANDE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013659-09.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006182-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MOTA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006182-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos foram devidamente citados e não ofereceram defesa, 

conforme consta na certidão. Assim, decreto a revelia da ré sendo que o 

prazo processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos 

atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008983-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008983-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010308-96.2017.8.11.0003

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:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010308-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido constante no Id. 21062698, intime o credor para que 

traga aos autos o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006779-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA QUINTINO (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:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006779-69.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos foram devidamente citados e não ofereceram defesa, 

conforme consta na certidão. Assim, decreto a revelia da ré sendo que o 

prazo processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos 

atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005768-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR(A))

A. S. F. (AUTOR(A))

WESLEY ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005768-34.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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 
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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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005265-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005265-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003605-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003605-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001315-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CATARINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001315-93.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - Cumpra 

a decisão do Agravo de Instrumento no Id. 2254198. 2.0 - Intime o 

reconvinte para comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais, 

referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena do não conhecimento. 3.0 – Comprovando o recolhimento, intime as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir no mesmo 
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prazo supra. 4.0 - Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES CORREIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002230-45.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008551-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008551-96.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005665-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI ISABEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005665-27.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído para que traga aos autos o 

extrato atualizado da negativação de seu nome. No prazo de 05 (cinco) 

dias. O princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. 

Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e 

outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo 

por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012197-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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DOURIVALDO MOREIRA NEVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003501-89.2019.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

petição constante no Id. 22253180, manifeste a requerida no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §1º, do CPC). Intime. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012834-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANISE METRAN GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012834-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

BB Corretora de Seguros e Administradora de bens S/A foi devidamente 

citada e não ofereceu defesa, conforme consta na certidão no Id. 

20664003. Assim, decreto a revelia da ré sendo que o prazo processual 

para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios 

no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. Intime as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000820-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007551-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007551-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerido para cumprir a decisão no Id. 22743920, no prazo de 10 (dez) 

dias. Vindo aos autos as informações, dê-se vista a parte autora. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007127-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GLICERIO MOREIRA DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007127-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 
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da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013756-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013756-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012272-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MILTON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA ANDREIA KAMCHEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012272-56.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA WOOLLEY DE CARVALHO MARTINS ROSSI (AUTOR(A))

R. C. W. D. C. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012049-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 
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Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012252-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES DE FRANCA (AUTOR(A))

TIAGO TSUKAMOTO ARANTES (AUTOR(A))

CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES (AUTOR(A))

EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012252-65.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012258-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

DEUSINA LIRA DE MATOS (AUTOR(A))

HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ODETINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012258-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 388429 Nr: 2116-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE, CINARA PRADOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 388429

Vistos etc.

Considerando a realização de acordo nos autos da ação trabalhista nº 

0000020-41.2012.5.23.0022 (fls. 497/498), com a transferência do imóvel, 

objeto da matrícula nº 46.516, do CRI local, a favor do reclamante: CÉSAR 

ANTÔNIO BARBOSA, determino a baixa da penhora sobre referido bem 

(fls. 134).

Lado outro, considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, 

do CPC; considerando, também, as disposições contidas no artigo 854, do 

mesmo Codex, defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 324/325.

Determino a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados, pelo sistema Bacenjud, no valor informado à fls. 492.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 01 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 867685 Nr: 5846-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, 

MARCIO LUIS SCHMIDT, ADRIANA PAULA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Ex positis, em que se pese a teoria autonomista, no caso dos autos há 

que se guiar pela aplicabilidade da teoria da desconsideração. O credor 

não localizou bens da executada passíveis de penhora. Diante de tal 

situação, a solução adequada para a controvérsia posta nos autos é 

admitir-se a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, determino 

a inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da execução e a 

incidência da penhora sobre bens destes – ADRIANA PAULA SCHMIDT – 

CPF 871.607.571-49 e MÁRCIO LUIZ SCHIMIDT – CPF 589.155.750-91. 
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Outrossim, considerando que o feito se arrasta há mais 04 (quatro) anos, 

sem qualquer perspectiva do exequente receber seu crédito, determino a 

realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD 

para localização de bens em nome dos sócios, no valor informado à fls. 

74, dos autos em apenso, código nº 779415.Intime. Cumpra.Rondonópolis 

– MT, 26 de novembro de 2019.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707058 Nr: 1808-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLITON DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A MT, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Código nº 707058

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela SOMPO SEGUROS S/A, sucessora 

da YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A à fls. 399/405, defiro o pedido de 

levantamento do valor depositado, na forma requerida pelo credor à fls. 

440, devendo a conta judicial ser zerada.

Dessa forma, julgo extinta a obrigação, isto em relação à seguradora.

Após, considerando que o credor noticia a distribuição do cumprimento de 

sentença em relação à TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, via 

PJE, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação para 

apuração de eventuais custas judiciais remanescentes.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712163 Nr: 7214-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME, 

NAYANYPHER LOIOLA GOMES, ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº 712163

Vistos etc.

Intime os executados para indicarem bens passíveis de penhora, nos 

termos do § 2º, do art. 829 c/c o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência 

da sanção prevista no inciso V, do art. 774, todos CPC.

Havendo decurso de prazo, sem manifestação, voltem-me conclusos para 

apreciação dos pedidos à fls. 290.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 717020 Nr: 12434-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC. CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA LTDA EPP, CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CRISTIANE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ LOPES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MS 9.453

 Código nº 717020

Embargos do Devedor convertido em Cumprimento de Sentença

Exequentes: Carlos Eduardo Moraes de Souza e outra

Executados: Santos e Santos Comércio de Produtos Agropecuários Ltda e 

outra

Vistos etc.

 CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA e outra, qualificados nos autos, 

requereram conversão da AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outra, também qualificados no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

Os credores foram intimados, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, porém quedaram-se inertes (fls. 172, 179, 181 e 184).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse dos 

exequentes em promoverem os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimados, quer pessoalmente, 

quer na pessoa do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse dos credores em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia dos credores, que não promoveram os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 09 (nove) meses, julgo extinto o processo, com amparo 

no artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno os exequentes ao 

pagamento das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 11 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 719319 Nr: 349-60.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSALINO LOPES, JULIA BENÍCIA 

DA SILVA LOPES, LUCAS ALVES NASCIMENTO, IZABELA ALVES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 719319

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos requeridos restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 07 (sete) 

anos sem que o autor consiga promover os atos processuais necessários 

para o seu regular andamento, hei por bem deferir a citação editalícia, com 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos do 

artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 122/123.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 728780 Nr: 9549-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código nº 728780

Vistos etc.

A executada apresentou impugnação à execução, ao argumento de 

excesso de cobrança.

Determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, foi elaborado o 

cálculo à fls. 330. Instadas a manifestarem-se as partes quedaram inertes.

Dessa forma, homologo o cálculo à fls. 330 e reconheço o excesso de 

execução, no valor de R$ 1.736,60 (um mil, setecentos e trinta e seis reais 

e sessenta centavos).

Determino o prosseguimento da execução, bem como, a intimação da 

credora para efetuar a devolução do valor alhures mencionado, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de realização de bloqueio de ativos financeiros 

em seu nome.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 595-13.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 102468

Vistos etc.

Sobre a manifestação da cedente à fls. 270/271, diga o Banco do Brasil 

S/A - cessionário -, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 721224 Nr: 2244-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMY BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BIG MASTER - (COMPACTA 

COMERCIAL LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 Código nº 721224

Vistos etc.

DALMY BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra COMPACTA COMERCIAL LTDA, 

também qualificada no processo, visando a recebimento da importância de 

R$ 15.886,70.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação 

(fls. 387/387). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 386/387), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 

487, inciso III, "b", do CPC. Defiro o pedido de levantamento do valor 

bloqueado à fls. 583, devendo ser observado os dados bancários 

informados à fls. 385. Deixo de homologar a transação em relação as 

custas judiciais, vez que a executada não é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Honorários advocatícios na forma pactuada. Com a 

desistência do prazo recursal, encaminhe os autos à Central de 

Arrecadação vez que há custas judiciais pendentes de recolhimento.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 11 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389238 Nr: 2852-64.2007.811.0003

 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: POSTO RONDONOPOLIS LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO - SULCREDI, LUIZ NATAL LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUERER O QUE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403297 Nr: 16814-57.2007.811.0003

 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: ALDO LOCATELLI, POSTO RONDONOPOLIS LOCATELLI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO - SULCREDI, LUIZ NATAL LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4.395A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUERER O QUE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721210 Nr: 2230-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS CASTADELI 7 SILVA LTDA-ME, 

MARCIO FRANCISCO CASTADELI, MAURICIO DE FREITAS CASTADELI, 

MARONITA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, INDICANDO OUTROS BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA , NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 722275 Nr: 3289-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA, IDIMAR RODRIGUES, PAULA 
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CAROLINE FONSECA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 .Código nº 722275.

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome dos executados 

no importe total de R$ 5.945,08 (cinco mil, novecentos e quarenta e cinco 

reais e oito centavos).

II - Tendo em vista que os devedores foram citados por edital, expeça 

edital de intimação com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação 

acerca da indisponibilidade dos valores e dos veículos. Dê ciência do 

bloqueio a curadora especial nomeada para aos executados.

III - Intime o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos, imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 421192 Nr: 3463-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:OAB/RS 54.239, JESSICA FERREIRA LUDWIG - OAB:OAB/RS 

97.059, JONES RAFAEL BIGLIA - OAB:OAB/RS 43.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 421192.

Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

bancária do executado, no importe total de R$ 181,72 (cento e oitenta e um 

reais e setenta e dois centavos).

 Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais.

 Destarte, com base no artigo 836, do CPC e observando os princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor nos termos da decisão proferida à fls. 211.

Intime.

Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 388429 Nr: 2116-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE, CINARA PRADOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 .Processo nº 388429.

Vistos etc.

I - A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a parte 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769049 Nr: 1727-80.2015.811.0003

 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: EGIDIO PONTES, DIRCE BARBOSA PONTES, ROSILENE 

PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES FURTADO, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409, JESSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUERER O QUE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729550 Nr: 10222-84.2013.811.0003

 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: DEUSELITE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA, SOMED 

COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE 

PLANOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO SILVA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 14.553, LEONARDO DISCONZI 

MARTINS - OAB:OAB/MS 12.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, MARCO 

AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:MT/5984, PALOVA AMISSES 

PARREIRA - OAB:55.542/MG

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUERER O QUE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 6122-43.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L S DE OLIVEIRA E MENEZES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE JCV PARTICIPAÇÕES E 

NEGOCIOS S/A, ALFREDO LUIZ KUGELMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:OAB/SP 15335

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO PROCESSO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906553 Nr: 7252-38.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO DENUNCIADO PARA APRESENTAR AS 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732854 Nr: 12959-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , PARA RETIRAR O 

EDITAL DE CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744286 Nr: 4535-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANSE PAULA DE SOUZA, VALDETE MEDEIROS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS REQUERENTES PARA RETIRADA DO 

TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730420 Nr: 11002-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA RETIRADA DO 

TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293608 Nr: 8147-58.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA RETIRADA DO 

TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434998 Nr: 3664-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPMDC, SPMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA RETIRADA DO 

TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448634 Nr: 3813-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS 280/281, 

NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016648-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIRE VALVERDE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/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 1016648-85.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida efetue 

a suspensão das faturas do mês de outubro/2019, bem como se abstenha 

de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.01.2020 foram 

emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança de 

"recuperação de consumo" no importe de R$ 1.929,60 (um mil, novecentos 

e vinte e nove reais e sessenta centavos) e R$ 1.993,52 (um mil 

novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos). 

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. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê no histórico de contas constante no Id. 

27508520, sendo, portanto, discutível o valor do parcelamento nas faturas 

de energia objeto da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido 

a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi 

emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação 

mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação 

nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 
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20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, tão somente para 

determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica na UC nº. 6/106180-3, sobre as faturas acima 

mencionadas. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no 

montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. 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, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016501-59.2019.8.11.0003

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:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016313-66.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016313-66.2019.8.11.0003

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:

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016313-66.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016500-74.2019.8.11.0003

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:

ALCIONE CEZAR FERREIRA HATAMOTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016500-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016502-44.2019.8.11.0003

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:

EDILAINE BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016502-44.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 
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da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016504-14.2019.8.11.0003

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:

EDSON MAURO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016504-14.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016623-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA LUZ PROENCA FILHO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016623-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016663-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10016663-54.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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 as faturas com vencimento em 

30.11.2019 foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para 

cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 4.077,08 

(quatro mil e setenta e sete reais e oito centavos) e R$ 348,30 (trezentos 

e quarenta e oito reais e trinta centavos). Ainda, requer que a demandada 

se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito acima descrito. 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. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/991246-0, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/991246-0, 

em relação aos débitos nos valores de R$ 4.077,08 (quatro mil e setenta e 

sete reais e oito centavos) e R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais 

e trinta centavos), ambas com vencimento em 30.11.2019, bem como de 

inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa 

diária no valor de 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 
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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, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009904-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009904-74.2019.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite o executado 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ouao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

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

advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato,intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010014-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010014-73.2019.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista 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. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1003590-20.2016.8.11.0003. 

Vistos etc. Considerando que decorreu o prazo sem pagamento do débito 

pelos executados, conforma consta na certidão da Sra. Gestora , ID nº. 

23484587, intima a exequente, para requerer o quê de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005160-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

JANAYNNA JANYNE BRITO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 44 de 609



Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1005160-70.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. O princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. 

Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e 

outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo 

por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002647-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. MACHADO ROCHA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO - ME (EXECUTADO)

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1002647-32.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Defiro o pleito formulado pela exequente no ID nº. 22392341 e 

determino a busca do atual endereço da executada IGOR LIMA DE MELO - 

ME, inscrita no CNPJ nº. 25.130.639/0001-12 e de ADRIELE DINA DO 

NASCIMENTO MUNIZ, inscrita no CPF sob o nº. 052.610.611-56, pelo 

Sistema INFOJUD. Após, dê-se vista ao credor do detalhamento da 

pesquisa para manifestação em 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005084-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN CAVALCANTE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO INACIO CARDOSO - ME (REQUERIDO)

SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1005084-17.2016.8.11.0003. 

Vistos etc. O princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. 

Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e 

outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo 

por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014124-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014124-18.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz que 

em virtude disso foi impedido de efetuar compras no comércio local. 

Pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 
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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. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 

2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), até o trânsito em julgado 

da apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011166-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PEREIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011166-59.2019.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite o executado 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ouao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

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

advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato,intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006902-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BADI FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKHAEL AMARAL FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

TARICK AMARAL FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

GLADIS DENISE MELCHIOR OAB - MT11615/B (ADVOGADO(A))

ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006902-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

a manifestação constante Id. 20407001, devolvo a Carta Precatória com a 

baixa e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003888-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FLAVIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY OLIVEIRA XAVIER (RÉU)

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003888-41.2018.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, determino que o autor traga o extrato do veículo 

junto ao DETRAN e SEFAZ, bem como informe se após o sinistro procedeu 

com a devida regularização do bem em relação a transferência de 

titularidade no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo supra, determino 

que a ré BV Financeira S.A, informe se após o contrato firmado com o 

autor houve a inserção/comunicação do gravame no veículo placa 

DMT5876, perante o DETRAN. Ainda, deverá a demandada HDI declinar se 

após a vistoria realizada no veículo sinistro fora comunicado ao DETRAN 

acerca da sua perda total, no mesmo prazo alhures mencionado. Vindo a 
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documentação, dê-se vista a parte contrária. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008175-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008175-81.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada via ARMP, para 

pagamento do débito declinado no cálculo do Id. 22403488, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LOURENCO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES CABRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000837-22.2018.8.11.0003. Vistos etc. Citada, a requerida 

apresentou defesa, entretanto, não juntou o instrumento procuratório. 

Intimada para regularizar sua representação processual, quedou-se inerte 

(Id. 21466632). Assim, nos termos do artigo 76, §1º, II, do CPC, decreto a 

revelia da demandada. Ocorre que apesar da decretação da revelia 

tem-se que a mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, 

diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e 

avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente a doutrina e jurisprudência, que 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. (...)”. No caso 

em comento, observa-se que o demandante alega que houve a 

formalização de acordo para renegociação da dívida negativada. Assim, 

com o fito de se buscar a verdade real dos fatos, converto o julgamento 

em diligência e determino que o autor traga aos autos o extrato do débito 

escolar e/ou documento que identifique quais as mensalidade estavam 

atrasadas, bem como o termo de acordo/renegociação firmado entre as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual 

Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012281-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

VALTER BARBOSA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012281-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que a ação foi proposta em face de Valter Barbosa 

da Silva Me e Valter Barbosa da Silva, sendo que até o presente momento 

só fora efetivada a citação do devedor pessoa jurídica. O credor 

comparece aos autos, e requer a intimação do Oficial de Justiça Carlos 

Roberto Stein Barcelos para prestar esclarecimentos sobre a não 

intimação da pessoa física. No entanto, extrai-se que a empresa 

executada trata-se de firma individual, de mera ficção jurídica, sendo 

representada integralmente por seu titular, pessoa física. É importante 

consignar que o empresário individual não possui personalidade jurídica 

diferente da pessoa natural, não havendo, por conseguinte, distinção 

entre um e outro, para efeito de responsabilidade e, havendo a regular 

citação de uma torna desnecessária a citação da outra. Esse 

e n t e n d i m e n t o  e n c o n t r a  r e s p a l d o  n a  j u r i s p r u d ê n c i a : 

“IMPUGNAÇÃO-EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESPESAS 

CONDOMINIAIS - CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO EFETIVADA NA 

PESSOA DE QUEM DETÉM MANDATO APENAS DA EMPRESA E NÃO DA 

PESSOA FÍSICA DE SEU TITULAR - IRRELEVÂNCIA -MICROEMPRESA 

FIRMA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA DO EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL - NULIDADE DE CITAÇÃO -INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. A empresa individual não tem personalidade jurídica própria 

e independente da de seu titular, tratando-se de uma única pessoa. Assim, 

irrelevante que a citação tenha sido efetivada na pessoa que detinha 

poderes específicos apenas da empresa individual, já que esta, no caso, 

se confunde com a pessoa física de seu titular (citando). (TJ-SP - AI: 

990103155769 SP, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 

18/10/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

21/10/2010)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA INDIVIDUAL 

- INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - DESNECESSIDADE - 

CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA NATURAL DO SÓCIO DA 

EMPRESA INDIVIDUAL. 1. (...). 2. Entretanto, conforme orientação do STJ 

"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural 

atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a 

titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a 

pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP) e, assim, "o 

empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa 

jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para 

os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 

508.190). 3.Desta feita, desnecessária a desconsideração da 

personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual 

responda pela execução movida contra a sua empresa individual. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.13.246164-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi 

Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/0018, publicação da 

súmula em 28/11/2018).” (grifei) Dessa forma, sendo realizada a citação 

do devedor pessoa jurídica e não havendo distinção com a pessoa física, 

tenho como suprida a citação do devedor Valter Barbosa da Silva. Indefiro 

o pedido constante no Id. 20882125. Certifique o decurso do prazo para 

pagamento do débito e/ou apresentação de embargos à execução. Após, 
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intime o credor para juntar o demonstrativo de débito atualizado no prazo 

de 05 (cinco) dias e voltem-me os autos conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002665-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002665-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - A 

requerida foi devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta 

na certidão (Id. 22874687). Assim, decreto a revelia da ré sendo que o 

prazo processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos 

atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 2.0 – 

Intimem as partes para especificarem as provas que pretendem produzir 

no prazo de 05 (cinco) dias. 3.0 - Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003991-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PIO JOSE DE ALMEIDA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1003991-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACI ROSA RAMOS PEREIRA OAB - 396.251.411-20 (REPRESENTANTE)

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004127-11.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 20999605. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007706-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (RÉU)

EDSON DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007706-35.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - As 

preliminares de ilegitimidade passiva do réu Edson de Sousa e de falta de 

interesse de agir arguidas na peça defensiva são matérias que se 

confundem com o mérito da demanda, estando a exigir dilação probatória. 

Assim, serão analisadas por ocasião da prolação de sentença. Quanto a 

impugnação ao valor da causa, tenho que tal atribuição deva seguir o 

disposto no artigo 292, II, do CPC, que dispõe: “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 jurídico, o valor do ato ou o de 
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sua parte controvertida;” O contrato de arrendamento de área rural, objeto 

da lide, foi firmado pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos do período de 

30.04.2012 a 30.04.2038, cujos pagamentos seriam realizados em sacas 

de soa na forma prevista na cláusula quarta e parágrafo segundo do 

contrato, que em razão da cotação variável da saca de soja não há como 

precisar o valor total do contrato nos parâmetros do artigo supra. 

Entretanto, hei por bem atribuir a causa o valor já liquidado pelo 

arrendamento, que com base nos documentos (identificação de depósitos) 

que instruem a inicial relativos a Safras de 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017, perfaz a quantia total de R$ 550.841,50. Assim, 

acolho em parte a impugnação ao valor da causa, para atribuí-la o importe 

de R$ 550.841,50 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um 

reais e cinquenta centavos). Proceda a Sra. Gestora a retificação junto ao 

Sistema PJE. Intime a autora para proceder o recolhimento da diferença 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2.0 – Os 

requeridos declinaram na contestação a existência da ação sob o n º 

1007707-20.2017.8.11.0003, que tramita perante esta vara visando a 

declaração de nulidade da cláusula 5ª do aditivo contratual para 

reequilíbrio econômico financeiro do contrato de arrendamento. Em razão 

disso, a demandante pugnou pela reunião dos processos, com base no 

artigo 55, §3º do CPC. Ao analisar ambos os feitos, observa-se que um 

possui relação com o outro, visto que demandante pretende a alteração do 

valor do arrendamento para cobrá-lo nesta ação. Assim, com o fito de se 

evitar decisões conflitantes, faz-se necessário a reunião dos processos. 

Após o recolhimento da diferença das custas, proceda a vinculação desta 

ação ao feito sob o nº 1007707-20.2017.8.11.0003 e aguarde a realização 

da audiência de instrução designada naquele para o dia 13.02.2020. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 17 de dezembro 

de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008681-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008681-23.2018.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que 

os recibos de pagamento trazidos pelo autor estão ilegíveis e, 

considerando o pedido de devolução dos valores pagos, bem como o 

cancelamento da contratação do imóvel, objeto da lide, converto o 

julgamento em diligência e determino que a ré traga aos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, o extrato financeiro contrato n° 471 (33553) firmado com o 

demandante, a fim de averiguar quais foram as parcelas pagas, as 

eventualmente vencidas e as vincendas. Vindo as documentações, dê-se 

vista ao autor, no mesmo prazo citado. Após, voltem-me conclusos. Intima. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004048-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACEDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004048-66.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

documentação trazida pela ré, a qual informa que houve falecimento do 

requerente (Id. 27293032), suspendo o andamento do feito pelo prazo de 

01 (um) mês nos termos do artigo 313, I, §4º, do CPC e determino que o 

patrono do demandante falecido junte aos autos cópia da certidão de 

óbito, bem como promova a habilitação do espólio, na pessoa do 

inventariante, se houver, ou de seus herdeiros, regularizando, inclusive, 

sua representação processual. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002536-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED IBRAHIN CHARANEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (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))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002536-48.2018.8.11.0003) Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligências e determino 

que a requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, traga 

aos autos, o contrato das vendas de passagens aéreas com o código da 

viagem n° 9.02412373.18040301 – sob o contrato n° 1000-0001679692, 

detalhando quais companhias aéreas eram responsáveis pelo voo 

contratado, bem como os trajetos da viagem, devendo, ainda, acostar a 

comunicação prévia recebida da segunda requerida (Qatar Airways), 

acerca da mudança de horário do transporte, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Aportados aos autos as documentações, dê-se vista a partes e voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009777-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009777-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, percebe-se que o autor pleiteia a tutela de urgência para se ver 

reintegrado em seu ponto de táxi. Assim, postergo a apreciação o pedido 

de tutela de urgência, quando da formalização da angularização 

processual. Tendo em vista 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 
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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. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. 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. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

MARIA NEUZA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006901-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida no valor de R$ 28.896,05 - Num. 27398553. 

Assim, intime as autoras para manifestarem se o valor depositado satisfaz 

a integralidade do débito, devendo juntar o cálculo de eventual saldo 

remanescente no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo a anuência defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 

28.896,05 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco 

centavos) e seus acréscimos em conta bancária a ser indicada no mesmo 

prazo supra. Satisfeita a obrigação com o valor supra, desnecessária a 

apreciação do pedido de cumprimento de sentença, devendo o feito ser 

encaminhado ao departamento competente para as providências cabíveis, 

com a baixa e anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003751-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003751-59.2018.8.11.0003. Vistos etc. Por se tratar de 

quantia incontroversa, defiro o pedido da autora e determino a expedição 

de alvará para levantamento da quantia depositada pela requerida no 

importe de R$ 2.435,56 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos) e seus acréscimos, na conta bancária 

indicada no Num. 22659935. Considerando que já houve apresentação de 

contrarrazões, remeta os autos ao egrégio Tribunal com as anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

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

 

Processo nº. 1000685-42.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ID Nº. 21031582. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida no ID nº. 20309934, alegando a existência de omissão no 

julgado. De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os 

embargos de declaração não se prestam ao exame de questões novas ou 

reexame de matéria apreciada e julgada. Conforme previsto no art. 1.022, 

incisos I a III, do Novo CPC, os aclaratórios têm por escopo esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material 

que, por ventura, conste no decisum. Aliás, a contradição que autoriza a 

oposição de embargos de declaração deve ser aquela encontrada no 

próprio julgado, nunca eventual contradição com outros julgados ou com 

entendimento de parte atuante no processo. Apreciando detidamente os 

autos, concluo que, na realidade, o recurso não aponta a existência de 

qualquer vício no julgado embargado, mas, sim, visam a reabrir a 

discussão acerca de argumento já analisado e decidido. Na verdade, pelo 

que se constata, as questões levantadas pela embargante traduz o 

inconformismo com o teor da decisão objurgada vez que contrária o pleito 

formulado. Pretende rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que 

não se admite em sede de embargos declaratórios, consoante 

entendimento pacificado na jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. - Os 

embargos de declaração são cabíveis apenas no caso de restar 

configurado algum dos requisitos estipulados pelo art. 535 do CPC, entre 

os quais não está incluída a possibilidade de revisão da decisão tomada 

pela Turma Julgadora, quando não se vislumbra contradição, omissão ou 

obscuridade no acórdão. -Ainda que voltados ao prequestionamento, para 

fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os 

embargos observar os requisitos traçados no art. 535 do CPC. - Embargos 

rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração nº. 1.0701.12.019995-8/002 - 

Rel. Des. Eduardo Andrade - Pub. em 09/01/2014). PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REVALORAR A PROVA 

E REVISAR O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO COLEGIADO - VÍCIO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADO - 

REJEIÇÃO. - Se o embargante considera equivocado o posicionamento 

adotado pelo Colegiado - por entender não ter havido dolo, dano ao erário, 

enriquecimento ilícito e/ou escusa outra -, deverá se valer da via 

adequada para reforma do julgado, pois ausente vício de contradição, 

omissão ou obscuridade não há como acolher o recurso de embargos 

declaratór ios.  (TJMG - Embargos de Declaração nº . 

1.0016.11.013597-3/002 - Rel. Des. Alberto Vilas Boas - Pub. em 

09/01/2014). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS 

INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de 

declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, 

ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. (TJMG - Embargos de 

Declaração nº. 1.0000.12.107041-1/002 - Rel. Des. Vanessa Verdolim 

Hudson Andrade - Pub. em 12/12/2013). Por conseguinte, devem ser 

rejeitados os aclaratórios aviados, haja vista que "a atribuição de efeito 

infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível 

com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo 

julgamento do seu recurso." (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC - 3ª 

Turma do STJ - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino - Pub. em 

22/04/2014). No caso dos autos, não há se falar em omissão, pois a 

decisão embargada não foi omissa na questão levantada. em seus 

fundamentos e dispositivos. Reproduz-se, finalmente, quanto ao objeto 

restrito dos Embargos de Declaração, a advertência constante da 
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festejada doutrina de Pontes de Miranda: "O que se pede é que declare o 

que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente 

ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se 

reexprima."("Comentários ao Código de Processo Civil", Tomo VII, Forense, 

1975, pp. 399/400). Portanto, não há o que se declarar em suprimento da 

motivação do decisum. Com essas considerações, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 2.0 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

ID Nº. 21045419. FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES e MARIA 

MENEZES GUIMARÃES, qualificados nos autos, ingressaram com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida no ID nº. 20309934, 

alegando a existência de contradição e omissão no julgado. De âmbito 

meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração 

não se prestam ao exame de questões novas ou reexame de matéria 

apreciada e julgada. Conforme previsto no art. 1.022, incisos I a III, do 

Novo CPC, os aclaratórios têm por escopo esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que, por 

ventura, conste no decisum. Aliás, a contradição que autoriza a oposição 

de embargos de declaração deve ser aquela encontrada no próprio 

julgado, nunca eventual contradição com outros julgados ou com 

entendimento de parte atuante no processo. Apreciando detidamente os 

autos, concluo que, na realidade, o recurso não aponta a existência de 

qualquer vício no julgado embargado, mas, sim, visam a reabrir a 

discussão acerca de argumento já analisado e decidido. Na verdade, pelo 

que se constata, as questões levantadas pelos embargantes traduzem o 

inconformismo com o teor da decisão objurgada vez que contrária o pleito 

formulado. Pretende rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que 

não se admite em sede de embargos declaratórios, consoante 

entendimento pacificado na jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. - Os 

embargos de declaração são cabíveis apenas no caso de restar 

configurado algum dos requisitos estipulados pelo art. 535 do CPC, entre 

os quais não está incluída a possibilidade de revisão da decisão tomada 

pela Turma Julgadora, quando não se vislumbra contradição, omissão ou 

obscuridade no acórdão. -Ainda que voltados ao prequestionamento, para 

fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os 

embargos observar os requisitos traçados no art. 535 do CPC. - Embargos 

rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração nº. 1.0701.12.019995-8/002 - 

Rel. Des. Eduardo Andrade - Pub. em 09/01/2014). PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REVALORAR A PROVA 

E REVISAR O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO COLEGIADO - VÍCIO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADO - 

REJEIÇÃO. - Se o embargante considera equivocado o posicionamento 

adotado pelo Colegiado - por entender não ter havido dolo, dano ao erário, 

enriquecimento ilícito e/ou escusa outra -, deverá se valer da via 

adequada para reforma do julgado, pois ausente vício de contradição, 

omissão ou obscuridade não há como acolher o recurso de embargos 

declaratór ios.  (TJMG - Embargos de Declaração nº . 

1.0016.11.013597-3/002 - Rel. Des. Alberto Vilas Boas - Pub. em 

09/01/2014). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS 

INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de 

declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, 

ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. (TJMG - Embargos de 

Declaração nº. 1.0000.12.107041-1/002 - Rel. Des. Vanessa Verdolim 

Hudson Andrade - Pub. em 12/12/2013). Por conseguinte, devem ser 

rejeitados os aclaratórios aviados, haja vista que "a atribuição de efeito 

infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível 

com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo 

julgamento do seu recurso." (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC - 3ª 

Turma do STJ - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino - Pub. em 

22/04/2014) No caso dos autos, não há se falar em contradição, pois a 

decisão embargada não se contradiz em seus fundamentos e dispositivos. 

Reproduz-se, finalmente, quanto ao objeto restrito dos Embargos de 

Declaração, a advertência constante da festejada doutrina de Pontes de 

Miranda: "O que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o 

meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida, pede-se que se reexprima."("Comentários ao Código de 

Processo Civil", Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400). Portanto, não há o 

que se declarar em suprimento da motivação do decisum. Com essas 

considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009187-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO ELIAS DUTRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009187-62.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A Requerido: 

Saulo Elias Dutra do Amaral Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO contra Saulo Elias Dutra do Amaral, também qualificado no 

processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, 

com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou 

entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi 

constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas pactuadas, a 

partir de Abril/2019 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do 

bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 

24071999). Citado, o réu não apresentou contestação. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, 

na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do 

demandado, a prova trazida aos autos é suficiente para o desfecho da 

questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, 

objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a 

favor do requerido, em contrato firmado entre as partes (Num. 22965437). 

Ressalta-se, também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, 

não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida 

pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa 

– QCS9404). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008684-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA ANTUNES ZANINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008684-41.2019.8.11.0003. Ação de Cobrança Autora: 

Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda Ré: Camilla Antunes Zanini 

Vistos etc. CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de Camilla 

Antunes Zanini, também qualificada no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo e requer a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (26043188). 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 
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do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Deixo de determino a baixa de restrições, 

vez que não houve determinação judicial para tal finalidade. 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, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000862-06.2016.8.11.0003 Vistos etc. ACE 

SEGURADORA S/A S/A, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da r. sentença (Id. 26215784), 

legando a existência de contradição no julgado. 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 e imponho a embargante o 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUESSI DE FATIMA CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003607-56.2016.8.11.0003 Vistos etc. TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em fase da sentença constante no Id. 2300598, legando a 

existência de 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. 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, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003685-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JUNIOR (AUTOR(A))
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JONADABE CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

LUZIANE APARECIDA MACIEL (AUTOR(A))

JEZIEL CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003685-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, qualificado nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da sentença constante no Id. 

24095911, legando a existência de 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. 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, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001789-35.2017.8.11.0003) Vistos etc. ELIANA 

APARECIDA ABÍLIO DE SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r. sentença no Id. 22682526, 

alegando a existência de omissão no julgado. Argumenta que na decisão 

embargada, restou omisso quanto a verba honorária em relação a 

reconvenção. Intimada para manifestação a embargada/requerida pugnou 

pelo não acolhimento dos embargos (Id. 22982541). Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. 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. Destarte, é perfeitamente cabível a 

oposição de embargos declaratórios contra sentença, conforme art. 

1.022, do CPC, e em caráter excepcionalíssimo, no qual se enquadra o 

presente caso, é permitido imprimir-lhe efeitos infringentes. Ao analisar os 

argumentos dos embargos, percebe-se que realmente há a ocorrência da 

omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios na 

reconvenção. O artigo 85, §1º, do CPC, dispõe que: “Art. 85 - A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1º - 

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente.” (grifei) Assim, sendo decidida a 

reconvenção, que no caso dos autos foi julgada improcedente, necessário 

se faz a fixação da verba honorária, vez que trata de verba independente 

a da fixada na ação principal. Esse é o entendimento da jurisprudência. 

Veja: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VERBAS INDEPENDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.1. 

Conquanto processadas nos mesmos autos, a reconvenção e a ação 

principal constituem demandas autônomas entre si. Em razão de tal 

circunstância, deve haver cominação de condenações independentes 

entre si no que tange às verbas de sucumbência, inclusive os honorários 

advocatícios, que são devidos na reconvenção de forma independente em 

relação à ação principal. 2. Atento ao princípio da causalidade e com 

espeque no § 11 do artigo 85 do CPC/2015, impõe-se a majoração recursal 

dos honorários advocatícios. 3. Negou-se provimento ao apelo.(TJDF, Ap. 

20160110712780 DF 0019926-36.2016.8.07.000, 3ª Turma Recursal, 

Relator: Flávio Rostirola, julg. 27.09.2017, publ. 02.10.2017) (grifei) 

“ R E C O N V E N Ç Ã O .  A U S Ê N C I A  D E  C O N D E N A Ç Ã O . 

HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO E 

ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

INVIABILIDADE.NOVO CPC. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. REFORMA 

PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Em razão de seu caráter autônomo, os 

honorários sucumbenciais decorrentes de ação reconvencional devem 

ser fixados de forma independente daqueles relativos ao feito principal e 

com observância do princípio da causalidade e dos requisitos do art. 85 do 

atual Código de Processo Civil. 2. A ação reconvencional julgada sob a 

vigência do CPC de 2015, ainda que sem condenação, mas com proveito 

econômico estimável e não irrisório afasta a fixação dos honorários 

advocatícios por apreciação equitativa. Incide, no caso, o disposto no § 

8º, do art. 85 do CPC/2015, fixando-se o valor dos honorários 

sucumbenciais em, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado da causa. 

3.Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n.975044, 

20140110936072APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. 

Pág.: 1754/1757)” (grifei) Ex Positis, acolho os presentes embargos de 

declaração, e, conferindo-lhes efeitos infringentes e faço constar na 

decisão recorrida: “Condeno, ainda, a reconvinte/requerida ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor ao patrono da 

reconvinda/requerente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, §8ª, do CPC.” Mantenho as demais cominações constantes 

na sentença recorrida. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002519-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA OLIVEIRA SCHAEFER DONATO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002519-75.2019.8.11.0003 Tutela Cautelar 

Antecedente de Urgência Requerente: Ana Rúbia Oliveira Schaefer 

Donato Requerida: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda Vistos etc. ANA RÚBIA OLIVEIRA SCHAEFER DONATO, qualificada 

nos autos, ingressou com TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE 

URGÊNCIA contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, também qualificada no processo. A liminar foi 

indeferida, sendo determinado o prazo de 05 (cinco) dias para a autora 

emendar a inicial, nos termos do art. 303, § 6º, do CPC (Id. 2000125). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O art. 303, § 6º, do CPC, dispõe que: Art. 303 – (...) § 6º - Caso entenda, 

que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão 

jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do 

mérito. Intimada da decisão constante no Id. 20000125, a autora 

quedou-se inerte. Assim, o indeferimento da petição inicial, com fulcro § 

6º, do art. 303 e art. 485, I, do Código de Processo Civil, é medida que se 

impõe. Ex positis, indefiro a petição inicial e por via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem verba honorária vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007666-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

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:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007666-82.2019.8.11.0003 Vistos etc. MARIA DE 

FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS já qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E TUTELA DE URGÊNCIA em face 

de NATURA COSMÉTICOS S/A, também qualificada no processo. Na 

decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo (Id. 

23022505). A requerida informa o cumprimento da avença (Id. 23022497). 

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. Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. As partes desistem do prazo recursal. 

Após, encaminhe os autos com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008599-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE OLIVEIRA LUSTOSA DE ALENCAR OAB - 535.047.631-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUTSCHER TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

IVO BRUTSCHER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008599-55.2019.8.11.0003 Vistos etc. BRUNO 

MARCONI BURGOS DE ALENCAR REPRESENTADO POR MARCOS DE 

OLIVEIRA USTOSA DE ALENCAR, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE REPRAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ATO ILÍCITO C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA contra BRUTSCHER TRANSPORTES LTDA, 

também qualificada no processo. Observa-se no Id. 238661, a decisão 

judicial proferida em 12 de setembro de 2019, intimando o requerente a 

efetuar o recolhimento das custas/taxas judiciárias, nos termos do artigo 

290, do CPC. O autor quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo para pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante a 

ausência do recolhimento do valor das despesas iniciais. O artigo 290, do 

CPC, prevê 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”. (grifei) Ressalto que 

além da previsão no ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de 

extinção do feito ante a ausência do recolhimento das custas vem 

disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - “Não havendo preparo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com 

o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. Percebe-se que a 

requerente não efetuou o recolhimento das despesas iniciais do cartório 

distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente intimado, na 

pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando estabelecido 

no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, considerando a inércia 

do requerente, que não promoveu os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, não promovendo o recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV e X 

c/c art. 290, ambos do CPC. Sem custas e sem verba honorária uma vez 

que a angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis - MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A 

(REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ILDEFONSO LUIZ COSTA (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)
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COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO(A))

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO(A))

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO(A))

MARILIA DO CARMO ANDRADE OAB - SP374636 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN OAB - MT18449/O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO OAB - PR51579 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 

(ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO(A))

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907-O 

(ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO(A))

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO(A))

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO(A))

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO(A))

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084 (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO(A))

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO(A))

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

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))
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VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

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

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO OAB - GO18488 (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT12553-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY OAB - MT6354/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - RJ55317 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. 

AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA 

SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO 

MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN, DU PONT DO BRASIL S 

A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG S.A, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO, OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI BRASILTELECOM, 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., SUPERMERCADO 

ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA, 

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, JEFER 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 
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VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 

ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 

RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG 

IMPORTACAO LTDA, COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA 

E COMERCIO S.A, AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, 

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA, ANDERSON NEVES DE FREITAS, 

PETROLUZ DIESEL LTDA, VALDIR INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS 

GONCALVES GOMES, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO 

SIMON LTDA, EDSON JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - 

BANCO MULTIPLO, RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA 

FERTILIZANTES LTDA, SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES 

LTDA - ME, CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

E SERVICOS LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

LEANDRO MOTTA DA SILVA, FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, CAIADO 

PNEUS LTDA, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., 

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EMBRAER 

S.A., PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, 

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., ILDEFONSO 

LUIZ COSTA, BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos e examinados. Em cumprimento à v. 

decisão liminar proferida no Recurso Nº 1018689-34.2019.8.11.0000, 

nomeio a empresa KPMG Brasil (com endereço no Edifício EZ Towers - R. 

Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - Torre A - Chácara Santo Antônio, 

São Paulo - SP, 04711-904, Tel: (11) 3940-1500) para a realização dos 

trabalhos determinados pela D. Relatora Desembargador Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. Intimem-se as partes desta decisão; bem como o 

Administrador Judicial. Notifique-se o Ministério Público. Comunique-se a D. 

Relatora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO(A))

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A 

(REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ILDEFONSO LUIZ COSTA (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)
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ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO(A))

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO(A))

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO(A))

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO(A))

MARILIA DO CARMO ANDRADE OAB - SP374636 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN OAB - MT18449/O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO OAB - PR51579 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 

(ADVOGADO(A))

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO(A))

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO(A))

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907-O 

(ADVOGADO(A))

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO(A))

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO(A))

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO(A))

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO(A))

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO(A))

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO(A))

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO(A))

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084 (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO(A))

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO(A))

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

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

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

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO(A))

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO OAB - GO18488 (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))
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ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT12553-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY OAB - MT6354/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - RJ55317 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE 

VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. 

AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA 

SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO 

MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN, DU PONT DO BRASIL S 

A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG S.A, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO, OCTANTE 

SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI BRASILTELECOM, 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., SUPERMERCADO 

ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA, 

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, JEFER 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 

ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 
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RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG 

IMPORTACAO LTDA, COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA 

E COMERCIO S.A, AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, 

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA, ANDERSON NEVES DE FREITAS, 

PETROLUZ DIESEL LTDA, VALDIR INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS 

GONCALVES GOMES, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO 

SIMON LTDA, EDSON JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - 

BANCO MULTIPLO, RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA 

FERTILIZANTES LTDA, SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES 

LTDA - ME, CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

E SERVICOS LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

LEANDRO MOTTA DA SILVA, FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, CAIADO 

PNEUS LTDA, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., 

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EMBRAER 

S.A., PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA., 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, 

AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., ILDEFONSO 

LUIZ COSTA, BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos e examinados. Em cumprimento à v. 

decisão liminar proferida no Recurso Nº 1018689-34.2019.8.11.0000, 

nomeio a empresa KPMG Brasil (com endereço no Edifício EZ Towers - R. 

Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - Torre A - Chácara Santo Antônio, 

São Paulo - SP, 04711-904, Tel: (11) 3940-1500) para a realização dos 

trabalhos determinados pela D. Relatora Desembargador Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. Intimem-se as partes desta decisão; bem como o 

Administrador Judicial. Notifique-se o Ministério Público. Comunique-se a D. 

Relatora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E F VIEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003924-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003937-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010358-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003985-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002002-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012580-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTAR QUANTO AO DECURSO DE CITAÇÃO, SEM 

MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELOS 

EXECUTADOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005073-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001561-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANDRA PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009948-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/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))

 

INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010411-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON VIANA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003100-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SPILA NETO (RÉU)

A FORNAZARI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001707-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ANTONIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007890-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008187-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001859-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA DOTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))
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INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR SOBRE 

O DEPÓSITO DE VALORES REALIZADO PELA REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CLAUDIO JACOBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003946-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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))

 

INTIMAÇÃO DO APELADO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002354-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PINE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002354-96.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PINE S/A REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. BANCO PINE S.A. ingressou 

com a presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES nos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por BOM JESUS AGROPECUÁRIA 

LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados. Na petição inicial o 

impugnante fez o seguinte relato: “Com a inicial, as Recuperandas 

declararam valores em favor do BANCO PINE S.A., sem especificar sua 

origem. Posteriormente juntaram um novo rol de credores onde constou o 

Banco Pine, ora Requerente, como credor pela quantia de R$ 

37.255.006,23, derivados dos contratos ali chamados de: 0167/12B, 

064/12 e “Pine”. Referido crédito constou do edital publicado no Diário 

Oficial em 24 de outubro do corrente ano, nos seguintes termos: · CLASSE 

III: BANCO PINE S.A. BRL - R$ 27.615.281,67. · CLASSE III: BANCO PINE 

S.A. BRL - R$ 9.639.724,56. O Requerente apresentou divergência à 

administradora judicial requerendo a exclusão dos créditos listados em 

seu favor, visto que estes decorrem de operações garantidas por 

alienação fiduciária de imóveis, o que lhes garante a condição de créditos 

extraconcursais, de acordo com a inteligência do art. 49, §3° da LFRE. 

Entretanto, a Ilma. Administradora judicial, em seu parecer acerca das 

divergências apresentadas (anexo), manteve as operações garantidas 

por alienação fiduciária de bens não pertencentes à propriedade das 

recuperandas, situação esta existente no caso em apreço. Com a 

improcedência da divergência, aos 30 dias do mês de março do corrente 

ano, o Banco impugnante foi arrolado como credor pela quantia de R$ 

37.304.884,77 (trinta e sete milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) no edital a que alude o 

art. 7, §2° da LFRE. Não obstante a decisão da nobre administradora 

judicial, entende o requerente que o quadro geral de credores deverá ser 

retificado, excluindo-se o crédito listado em seu favor. (...) As operações 

celebradas entre o Requerente e a Recuperada não se sujeitam aos 

efeitos da Recuperação, vez que todas elas são garantidas por alienação 

fiduciária e por restarem os contratos devidamente registrados em data 

anterior ao pedido do beneplácito legal, no domicilio da Recuperanda, 

sendo, portanto, o Banco Pine/Requerente titular da posição de 

proprietário fiduciário, o que exclui tais contratos dos efeitos da 

Recuperação Judicial, conforme regra do § 3º do artigo 49 da 

supramencionada Lei”. Requereu, pelas demais razões apostas na petição 

inicial, a exclusão do seu crédito da lista de credores do processo de 

recuperação judicial das impugnadas. A impugnação de crédito foi 

recebida, por ser tempestiva. As impugnadas não apresentaram qualquer 

manifestação (Id. 12774655). A administradora judicial opinou pela 

improcedência da impugnação, asseverando que, em que pesem as 

razões da parte autora, fora constatado a partir da análise dos 

documentos apresentados, que os imóveis dados em garantia nas 

matrículas 1.566, 1.573, 1.575 e 1.581 do CRI de Nova Mutum/MT, são 

bens de propriedade de terceiras pessoas, alheias ao processo de 

recuperação judicial. O Ministério Público manifestou-se pela procedência 

da impugnação, defendendo que a garantia prevista no título do credor 

deve ser observada, e a existência de bem de propriedade de terceiro na 

alienação fiduciária não retira o caráter extraconcursal. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como bem 

salientou o Douto Promotor de Justiça, demonstrado nos autos, pela 

impugnante, que o crédito listado advém de contrato garantido por 

alienação fiduciária, a exclusão do mesmo do processo de recuperação 

judicial é medida que se impõe. Nesse sentido é clara a disposição legal 

concernente: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial”. Inobstante a alegação 

da Administradora Judicial, de que o crédito deve se submeter ao 

processo recuperacional porque os contratos são garantidos por imóveis 

de propriedade de terceiros alheios à recuperação judicial, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a origem 

da garantia, seja da recuperanda ou mesmo de terceiro, não guarda 

relevância, devendo prevalecer o instituto da garantia por alienação 

fiduciária, vez que a Lei que a rege não faz distinções quanto à origem da 

citada garantia – se própria (da recuperanda) ou de terceiros. Colaciono: 

“Recurso Especial. Direito Empresarial e Civil. Ação de Recuperação 

Judicial. Credor titular de propriedade fiduciária. Garantia prestada por 

terceiro. Incidência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. Extensão. Recurso 

Especial conhecido e provido. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o 

bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado 

ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele 

garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na 

propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente 

destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o 

cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo 

do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade 

fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que 

tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal 

do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio 

recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência 

concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais 

originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4. 
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Recurso especial conhecido e provido. (Relator Ministro Marco Aurélio 

Bellizze - Resp. número 1.549.529, Dje de 28.10.2016 - Terceira Turma do 

STJ). “Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por 

terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral como 

quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer bem do 

patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara Reservada. Agravo de 

instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 5439115920108260000 SP 

0543911-59.2010.8.26.0000, Relator: Romeu Ricupero, Data de 

Julgamento: 29/03/2011, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 

Data de Publicação: 01/04/2011). Deste modo, JULGO PROCEDENTE a 

presente impugnação, determinando a exclusão do crédito da impugnante 

da lista de credores do processo de recuperação judicial da impugnada. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a Administradora Judicial para as 

providências pertinentes. Declaro a extinção do processo com julgamento 

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

Condeno a impugnada ao pagamento das custas processuais, se devidas; 

bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor 

atualizado da causa. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005615-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RANDON SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PACHECO TAPIA OAB - RS24117 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005615-69.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 

IMPUGNADO: BANCO RANDON SA Vistos e examinados. RNC 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de BANCO 

RANDON S/A. Na petição inicial a impugnante fez o seguinte relato: “(...) 

Inicialmente, na exordial, o Grupo recuperando arrolou em sua lista de 

credores, créditos em favor do Banco Randon S.A. que somam a quantia 

de R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais), fixados na classe 

Garantia Real. A instituição financeira credora Banco Randon S/A 

apresentou divergência de crédito junto a Administradora Judicial, 

alegando ter firmado com uma das recuperandas as seguintes Cédulas de 

Crédito Bancário: 17709 e 11371 (Doc. 01), cujo saldo arrolado na lista de 

credores foi no valor de R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos 

reais). A credora postulou pela exclusão dos créditos originados nas 

operações acima descritas, sob alegação de que os mesmos são créditos 

extraconcursais, vez que são garantidos por bem dado em alienação 

fiduciária, fundamentando sua pretensão no art. 49, §3º da Lei 11.101/05. 

Posto isso, a Ilma. Administradora Judicial procedeu com a exclusão de 

tais créditos, acolhendo assim as pretensões do banco credor. Ocorre 

que as alegações do credor Banco Randon não merecem prosperar, uma 

vez que os créditos cujo credor postulou pela exclusão, sob alegação de 

que tratam-se de créditos extraconcursais, na realidade se submetem ao 

processo recuperacional, tendo em vista os fatores que passarão a ser 

demonstrados”. Requereu, pelas razões explanadas na exordial, a 

inclusão dos créditos pertencentes ao Banco Randon S.A. na classe 

GARANTIA REAL da sua lista, no valor de R$ 48.300,00. Por ser 

tempestiva, a impugnação foi recebida. A parte impugnada manifestou-se 

pela manutenção da exclusão dos créditos relativos às Cédulas de Crédito 

Bancário nº 17709 e 11371, no valor total de R$ 48.300,00, defendendo a 

existência de garantia de alienação fiduciária. O administrador judicial 

afirmou que os créditos foram excluídos da lista de credores porque não 

se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, dada a constituição da 

propriedade fiduciária dos veículos arrolados nas Cédulas de Crédito 

Bancário. O Ministério Público também opinou pela improcedência da 

impugnação de crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como bem salientaram o administrador judicial e 

o Douto Promotor de Justiça, demonstrado nos autos que o crédito objeto 

da lide advém de contrato garantido por alienação fiduciária, a manutenção 

da exclusão do mesmo do processo de recuperação judicial é medida que 

se impõe. Nesse sentido é clara a disposição legal concernente: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular 

da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial”. Acerca do tema, valioso registrar que, ainda 

que a garantia tivesse sido prestada por terceiro alheio à recuperação 

judicial, a exclusão deveria ser mantida. Colaciono: “Recurso Especial. 

Direito Empresarial e Civil. Ação de Recuperação Judicial. Credor titular de 

propriedade fiduciária. Garantia prestada por terceiro. Incidência do art. 

49, § 3º, da Lei 11.101/05. Extensão. Recurso Especial conhecido e 

provido. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de 

propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da 

recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos 

efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, 

cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização 

da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos 

interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O 

afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos 

da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de 

sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do 

fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o 

sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade 

fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos 

pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e 

provido. (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - Resp. número 1.549.529, 

Dje de 28.10.2016 - Terceira Turma do STJ). De igual modo, a exclusão 

também não depende da existência do registro da propriedade fiduciária 

em cartório ou órgão de trânsito. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VÍCIOS DE REGISTRO – 

IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DOS 

EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101, 

DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária 

de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem 

a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos 

da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária em 

cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro.” (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Nos mesmos moldes, assim, 

entende o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL Nº 1.695.047 

- MG (2017/0188016-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO - MG096402 AFONSO SERGIO COSTA FERREIRA - 

MG056635 RECORRIDO : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : RONAN SARAIVA FRANCO AMARAL - MG107157 

GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES - MG134551 ANA CRISTINA PINTO - 

MG074166N AGRAVANTE : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES E OUTRO(S) - 

MG134551 ANA MARIA BRANT DE AZEVEDO E OUTRO(S) - MG168143 

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG096402 INTERES. : BANCO SANTANDER 
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(BRASIL) S.A. INTERES. : ITAU UNIBANCO S.A INTERES. : BANCO 

BRADESCO S/A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU CESSÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA 

PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA TRANSVALENTE LOGÍSTICA LIMITADA. (...)Em relação ao 

direito e quanto ao primeiro tema, anoto ter a agravada invocado a 

existência de vício formal no contrato. Afirmou não existir registro do 

contrato de abertura de crédito fixo e que a cédula de crédito comercial 

não foi registrada no oficio competente, qual seja o de títulos e 

documentos de domicílio do devedor (art. 1.361, § 1°, do Código Civil de 

2002), bem como não ter sido registrada junto ao DETRAN. Todavia, tal 

circunstância é irrelevante. O registro deve ser feito no domicilio do 

devedor para ser oposto a terceiros. Entre as partes, as avenças devem 

prevalecer até mesmo independentemente de registro, como foi alegado 

ser o caso do contrato. Neste aspecto, sem razão a recorrida.” Deste 

modo, constatada a existência da garantia, independente de qualquer 

outro fato, a exclusão do crédito deve ser mantida, tal como 

acertadamente feito pelo administrador judicial. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE a presente impugnação, mantendo a exclusão efetivada 

pelo administrador judicial da impugnante. Declaro a extinção do processo 

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

Processo Civil. Condeno a impugnante ao pagamento das custas 

processuais, se devidas; bem como honorários advocatícios, que arbitro 

em 15% sobre o valor atualizado da causa. Após o cumprimento de todas 

as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012289-92.2019.8.11.0003

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:

CICERO GONCALVES BELO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012720-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013406-55.2018.8.11.0003

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:

IRIMAR RODRIGUES APARECIDA (RÉU)

VIVIANY FERREIRA NOBRE (RÉU)

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004305-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CULINARIUM'S RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE PORTO DE ARAUJO (EXECUTADO)

LEIRIANA LIRA DE MELO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006350-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANINHA DE ABREU SANTOS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009897-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BRITO (EXECUTADO)

I C BRITO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007528-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRAPOL SUL BRASILEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA TOESCA ESPINHOSA OAB - PR19236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO OTICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006429-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE ANGELIS MAGALHAES BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811103 Nr: 18276-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA, JUSSARA BIAVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VANESSA SOUSA SILVA COSTA, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - 

OAB:MT/9381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o depósito de diligência do 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.: 802186 Nr: 15275-75.2015.811.0003

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA RUANNA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA GUIDIO - 

OAB:19.980/O, JOSE FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, pois as correspondências de fls. 77/79 retornaram 

sem o cumprimento de sua finalidade e com a informação dos Correios de: 

"não existe o numero" e "ausente".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006921-73.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ZOOTEC 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

Advogado do(a) EXEQUENTE: DUILIO PIATO JUNIOR - MT3719/O-O 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA Advogado do(a) 

EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O 

exequente, ao propor a execução, observou as determinações do artigo 

798 do CPC, estando a peça instruída com o título executivo extrajudicial e 

o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, 

além de terem sido indicados os nomes completos do exequente e do 

executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o 

demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 798, a 

saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; 

os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a 

especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016700-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO CD. PROC. 1016700-81.2019.8.11.0003 

Vistos etc. A parte autora pretende obter a tutela provisória de urgência 

para que a requerida promova a religação do fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora de sua residência, vez que as faturas 

com vencimento em 11/11/2019 e 11/12/2019 foram contestadas junto ao 

Setor Comercial em razão de valores exorbitantes, totalizando o importe de 

R$ 561,09 (quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos) e R$ 

801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), 

respectivamente. Requer ainda, que a requerida se abstenha de inserir 

seu nome no cadastro de inadimplentes. Pleiteia indenização por danos 

morais. 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 
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consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. No caso em exame está 

cristalino que não se trata de cobrança pelo fornecimento da energia 

elétrica, uma vez que pelo documento Num. 1498977, observa-se que o 

consumo médio da Unidade Consumidora pertencente ao demandante foi 

de 280kw/h e teve faturamento máximo de R$ 303,80 (trezentos e três 

reais e oitenta centavos), nos últimos doze meses, sendo, portanto, 

discutível o valor nas faturas de energia objeto da lide. Em razão disto, 

assiste-lhe o direito de discutir o alegado débito, devendo a empresa 

requerida demonstrar, de forma clara e precisa, o real consumo da UC em 

nome do autor. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o 

débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido 

fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante 

corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos 

serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

proceda o restabelecimento de energia elétrica na UC nº. 6/101454-7, no 

prazo de 02 (duas) horas, bem como que a requerida se abstenha de 

inserir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes. Para o caso 

de descumprimento, fixo multa por hora, no montante equivalente a R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Analisando detidamente os autos observa-se que o demandante 

comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê do 

documento sob o Id. 27549474. Assim, deverá a Srª. Gestora providenciar 

as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na 

tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente. 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 e, após consulta ao sistema 

Infojud, vê-se que o autor faz jus ao mencionado benefício. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

 AUTOS N.º 4014-79.2016.811.0003 CI 823049

 ESPÉCIE: AÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRAVALHO

 PARTE AUTORA: RAIMU VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE RÉ: RODOBARNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e DJALMA 

DA SILVA

 CITANDO(A, S): DJALMA DA SILVA, CPF: 667.012.361-20 e do RG 

10123725 SSP/MT.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2016

 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

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

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edita, l, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial ( art. 

257, IV do CPC/2015).

 RESUMO DA INICIAL: O autor foi vítima de acidente automobilístico em 

2013, onde teve lesões de natureza grave, o fato foi registrado na DP. Em 

janeiro de 2014, o autor sofreu intervenção cirurgia para colocar uma 

haste, proveniente do acidente. Desde o acidente o autor está 

impossibilitado de exercer suas atividades laborais e que até a presente 

data não houve nem auxílio financeiro ou moral por parte dos requeridos.

DESPACHO: Vistos e examinados. Defiro o pedido de citação por edital, 

tendo em vista que a parte ré se encontra em lugar incerto e não sabido, 

nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se. Desde já, nomeio curador especial ao revel 

citado por edital na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nesta Comarca, nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária, que digitei. Rondonópolis 

- MT, 17 de dezembro de 2019. Thais Muti de Oliveira - Gestora Judiciária - 

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

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

 AUTOS N.º 7804-42.2014.811.0003 CI 750106

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PARTE EXEQUENTE: VITAL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE EXECUTADA: PAIOL AGROPECUÁRIO LTDA.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa de seu 

representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no 

prazo de 15 (quinze) dias cumprir voluntariamente a obrigação, que 

consiste no pagamento do valor de R$ 13.248,36 (treze mil duzentos e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), sob pena de incidência da 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento), nos termos do artigo 523 e seguintes do NCPC ( antigo 

475-I do CPC).

RESUMO DA INICIAL: O executado foi condenado a pagar a indenização 

por danos morais ao exequente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizados com correção monetária desde a presente data e juros 

moratóiros desde a data do evento danoso.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 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 incontroversa, 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, justif icando, 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. (...). Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem 

que tenha havido manifestação, tornem os autos conclusos para 

despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito 

(arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que existindo a possibilidade de 

acordo, nada impede que o mesmo seja processado nos autos 

concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na mesma 

oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de audiência 

para a realização de autocomposição com o auxílio dos conciliadores 

judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo".

 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, Sônia Maria Barros 

Duarte – Analista Judicial, que, digitei. Rondonópolis - MT, 17 de dezembro 

de 2019. Thais Muti de Oliveira - Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016643-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSALVO NUNES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITACARE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016643-63.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO 

ROSALVO NUNES AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

RODRIGUES RAMOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ITACARE 

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: 05/03/2020 Hora: 12:00 , 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: 1016651-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016651-40.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GABRIELA 

RODRIGUES MASCARENHAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES POLO PASSIVO: UNIC 

EDUCACIONAL 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016654-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERNANDO NHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016654-92.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:DAVID 

FERNANDO NHAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGO RAFAEL 

PIRES DOS SANTOS POLO PASSIVO: RODOBR TRANSPORTES 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 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: 1012701-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIAO VERISCIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012701-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIAO VERISCIMO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de 

processo ajuizado por Lião Veriscimo dos Santos, em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de procedimento 

pré-operatório e cirurgia. Denota-se que não fora juntado ao processo 

orçamento do procedimento requerido. Considerando que é de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública julgar causas até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos, intime-se o requente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao processo orçamento detalhado do 

procedimento e cirurgia requerido. Após, volte-me conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011022-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ADRIANO GROFF - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 25788224), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, 

apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 17 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: 1016693-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016693-89.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANO 

CORREA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FIGUEIREDO MARQUES, KLEYSLLER WILLON SILVA, LAURA 

FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON 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: 10/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016703-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016703-36.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCO TULIO 

DUARTE SOARES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR PORTO 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 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: 1016709-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016709-43.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JUSCILEIDE DE 

JESUS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016711-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RODRIGUES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016711-13.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIELA 

RODRIGUES MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA 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: 25/05/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 17 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: 1016676-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA WATANABE (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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016720-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016720-72.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO LUIZ 

NEUMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016068-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS DA SILVA (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 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016723-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IOLANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016723-27.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

IOLANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016608-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS AGUILAR (AUTOR(A))

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: 1016608-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VINICIUS SANTOS AGUILAR 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013576-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TOMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA TIELE SAFI DA SILVA MEINERZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013576-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALANA TOMEN REQUERIDO: TALITA TIELE SAFI DA SILVA 

MEINERZ 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015638-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO OAB - MT22898/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015638-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS DE SOUZA MIRANDA, ROSALVA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Pleiteia na 

exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que as requeridas 

procedam com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção de 

credito que estiverem escrito ou forem levar a inscrição. 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: 1013182-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE SOUZA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA OAB - MT22559-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013182-83.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: ARLETE DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos, etc. A 
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parte autora formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, 

objetivando que seja determinado a empresa ré anular os reajustes 

abusivamente cobrados em sua integralidade, sendo assim, requerendo 

que seja arbitrado novo valor percentual com base no reajuste mínimo a 

critério da resolução 63/2003. 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. Quanto 

a fumaça do bom direito, a parte autora aduz ter contratado junto à 

reclamada um plano de saúde e que efetuava mensalmente o pagamento 

no valor contratado. Ocorre que nos últimos anos a reclamada procedeu a 

reajuste exorbitante fora dos limites contratados pela autora. A 

verossimilhança das alegações está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, 

pois tais cobranças atentam contra a dignidade da pessoa humana da 

parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas 

que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for 

deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a iminência do 

prosseguimento das referidas cobranças. Em situações tais, veja-se a 

jurisprudência: EMENTA: TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTES. 

OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO CDC. PRECENDTES DESTA CÂMARA. 

1. Em razão da data de interposição do presente recurso, mostra-se 

aplicável o NCPC. 2. A atividade securitária, objeto dos autos, esta 

abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição 

do artigo 3º e § 2º, devendo suas cláusulas obedecer ás regras dispostas 

na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios 

entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do 

consumidor em relação ao fornecedor. 4. Considerando os elementos dos 

autos, tenho que, em cognição sumária, viável o mantimento da decisão a 

quo que concedeu a tutela de urgência ao demandante, a fim de 

determinar a exclusão da majoração da mensalidade em razão de sua 

idade, até que a situação fática seja mais bem elucidados autorizados os 

reajustes pela ANS. 5. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC ? 

probabilidade do direito e perigo de dano. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70070740410, Quinta Câmara Cível. 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 

26/10/2016). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA 

ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA 

MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o 

reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do 

consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em 

observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS. 2- In 

casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de 

razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a 

estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido. (1ª TURMA DE DIREITO 

PRIVADO 30/06/2017 - 30/6/2017 Agravo de Instrumento AI 

00090970420168140000 BELÉM (TJ-PA) LEONARDO DE NORONHA 

TAVARES). Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará 

prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

pois não se trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser 

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 conforme o disposto no art. 497 do Código de Processo Civil 

que a parte ré, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão das 

cobranças das mensalidades com reajustes acima do valor do contrato, 

requer desta forma, que se siga o porcentual com base no reajuste mínimo 

da resolução 63/2003, até o julgamento final da presente demanda. Caso a 

parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa R$ 200,00 (duzentos reais) para cada 

cobrança subsequente à intimação desta decisão, 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 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. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013410-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013410-58.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDER SANTOS OLIVEIRA RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com a exclusão do 

nome da parte autora dos órgãos de proteção de credito, bem como, a 

suspensão das ligações da assessoria de cobrança contratada. 

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: 1013604-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO BATISTA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013604-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SALOMAO BATISTA FONSECA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. A parte autora formula em peça 

vestibular, pedido de tutela urgência, objetivando determinação judicial 

para que a Requerida providencie o acesso ao portal do aluno, bem como, 
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participação em todas as aulas e provas. 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 urgência. Quanto a 

fumaça do bom direito, a parte autora aduz cursar Agronomia junto à 

requerida, após ter conseguido PROUNI integral, conforme contrato de 

serviços em anexo. Ocorre que, no 3º semestre a requerente parou de ter 

acesso ao portal do aluno, bem com, seu nome deixou de figurar na lista 

de chamada, sendo lhe informado pela coordenadora PROUNI , que 

ocorreu um erro com o MEC , sendo assim, a requerida começou emitir 

boletos , mesmo tendo bolsa integral do PROUNI . A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos. Por 

outro lado, conceder a tutela urgência, 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, o acesso ao portal do aluno, bem como a participação em 

todas as aulas e provas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a 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, eis que presentes os 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. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016676-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA WATANABE (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 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016676-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA WATANABE 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 restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/137848-8. 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. 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, desde Outubro/2018, eis que o consumo 

informado não condizem com o real consumo da consumidora. Diante das 

faturas discutidas a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. 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 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser 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 nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/137848-8, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a 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. 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. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012847-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA FERREIRA (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012847-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSALINA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. O autor reiterou 

o pedido de liminar formulado na inicial, antes indeferida, tendo em vista 

que se encontravam ausentes os requisitos para sua concessão. Pois 

bem Analisando detidamente a inicial e documentos acostados, verifico, 

neste momento, 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, eis que o consumo informado não 

condizem com o real consumo da consumidora. Diante da fatura discutida 

a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora. 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 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 
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elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser 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 nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/96438-7, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a 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. 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. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936967 Nr: 7027-81.2019.811.0003

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS, RONEI 

CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA ALMEIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):KAMILA ALMEIDA PAULO

Resumo da Incial:Os Autores ingressaram com Ação de Destituição de 

Poder Familiar c/c Adoção em face de Kamila Almeida de Paula, visando 

regular a situção de fato da menor D. L. A. P., nascida aos 12 de 

novembro de 2016 a mesma é filha da requerida e pai desconhecido e foi 

entregue pela requerida aos requerentes quando a mesma tinha apenas 

um mês de vida e não mais visitou a filha, não possui qualquer vínculo com 

a mesma, que já se encontra plenamente adaptada ao convívio familiar e 

reconhece o casal como sendo seus pais. Devido as constantes 

mudanças da requerida , os requerentes não sabem informar o seu atual 

endereço. Os autores pretendem regularizar a situação da menor que 

contará com a regularização que na vida, já se concretizou. No entanto, 

será necessária a destituição do poder familiar que a requerida exerce 

sobre a filha, com a concessão da adoção pelos autoes.

Decisão/Despacho:Visto.

Recebo a inicial.

Cite-se a mãe biológica/requerida, primeiro, por MANDADO onde deverá 

constar (atualize-se no Apolo, inclusive) o nome de seus pais: 

CLODOALDO DE SOUZA PAULO e VANESSA DE ALMEIDA MARTINS 

PAULO, com endereço à RUA RIO BRANCO, 4394, BAIRRO MONTE 

LIBANO, telefone: (66)99627-2424 , dados que se abstrai de fls. 22verso 

e da certidão de nascimento da criança que os requerentes buscam 

adotar. Enfim, embora não constem da inicial devem ser atualizados no 

SISTEMA APOLO e deve-se tentar a citação pessoal. Caso não seja 

possível, então passaremos para o edital.

CITADA para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. Certifique-se o 

decurso do prazo e, com ou sem defesa, certifique-se e voltem 

conclusos.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914549 Nr: 9282-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS FABIANO 

CASSOL MULLER - OAB:23895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora Drª. Jéssica Thais Fabiano Cassol 

Muller, inscrita na OAB/MT sob o nº. 23895, para que forneça o atual 

endereço e telefone para contato do Sr. Marcos Roberto dos Santos de 

Alemida, visando possibilitar a realização do estudo psicossocial, 

conforme despacho prolatado às fls. 40, que a seguir transcrevo: " Visto. 

DEFIRO, integralmente, o requerimento da douta Promotora de Justiça 

constante de fls. 39. Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016647-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016647-03.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SHIRLEI DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER 

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 período vespertino Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , 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: 1010513-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. JORDÂNIA 

BARCELO DA SILVA OAB-MT 19.722 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010645-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABILA MAIARA DE OLIVEIRA BRITO MILLER (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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR, CHRISTIANO D. PATRUS 

ANANIAS OAB-MG 78.403 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO PELA PARTE 

AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. OLAVO CLÁUDIO 

LUVIAN DE SOUZA OAB-MT 16.715-A PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO 

DE DEZ DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA 

A DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA LOCAL (CITAÇÃO) COM 

DILIGÊNCIA NEGATIVA - TERMO 2751784

Intimação 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)

 

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 

13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LUANA PRISCILA 

BICUDO RINALDI OAB-MT 21.481-O DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/03/2020 ÀS 

15:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016658-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016658-32.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

CONSIGNADO 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: 15:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016475-61.2019.8.11.0003

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)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EMERSON SPIGOSSO 

OAB-MT 5821-B DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/03/2020 ÀS 15:40HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011875-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI SIQUEIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA OAB-MT 16.257 PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE DEZ 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA A 

DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO COM DILIGÊNCIA NEGATIVA, 

EVENTO 27259788

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016662-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016662-69.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:IVAN 

APARECIDO DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 05/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016675-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES FREDERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016675-68.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIETE 

RODRIGUES FREDERICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO 

FIALHO JUNIOR 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: 
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Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 05/03/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016681-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DEL CISTIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016681-75.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO DEL 

CISTIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE 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 período matutino Data: 05/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016689-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016689-52.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIM 

FERREIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, FRANCIELY ALVES FRANCO POLO PASSIVO: EROS FUNDO 

DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 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: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 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: 1016696-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE RONIS E DIAS VICTORIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016696-44.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CHRISTIANE 

RONIS E DIAS VICTORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAUSTO DEL 

CLARO JÚNIOR 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 período matutino Data: 05/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016706-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GUARDIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Shalon Veiculos (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016706-88.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIZABETE 

GUARDIAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

RODRIGUES SOARES POLO PASSIVO: Shalon Veiculos 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: 05/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 17 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: 1016716-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA OAB - PR34051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES DE AQUINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016716-35.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:INSTITUTO 

RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA POLO PASSIVO: ANDERSON ALVES DE 

AQUINO 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: 05/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016717-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IRALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA OAB - MT12416/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016717-20.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ IRALDO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA GISELLY DE CASTRO E 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 

05/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016719-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016719-87.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO LUIZ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 76 de 609



NEUMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

05/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1011407-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Rondonópolis-Cível / 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Alvará 

Eletrônico n° 576854-3 / 2019 Terça-feira, 17 de Dezembro de 2019 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1011407-33.2019.811.0003 

Requerente: JEFFERSON SILVA DE SOUZA Advogado: LUCIO SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Requerido: B V FINANCEIRA S/A C F I 

Beneficiário: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Conta 

Judicial 2200128907390 Valor: R$ 2.705,54 (dois mil e setecentos e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos) Autorizado: LUCIO SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 33.294.296/0001-50 Data de 

Emissão: 17/12/2019 Titular Conta LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA CPF/CNPJ Titular Conta 33.294.296/0001-50 Banco Agência 

Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 1461 655368 Forma Liberação D.O.C. 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: MARCO 

AURELIO BENEVENUTO KROMBERG Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016721-57.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO LUIZ 

NEUMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

05/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016724-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IOLANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016724-12.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

IOLANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 05/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 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: 1016726-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IOLANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016726-79.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

IOLANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA 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: 

05/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418807 Nr: 1223-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA COUVEIA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da Exequente, doutora Marielle de Matos Soares, 

da certidão do Oficial de Justiça de fl. 109/110.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016168-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA JUNIA CARDOSO SANTANA WONGHON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016168-10.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: ROSENILDA JUNIA CARDOSO SANTANA WONGHON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. O requerente comparece aos autos, mais precisamente em Id. 

27162763, postulando pela reconsideração da decisão lançada em Id. 

27348870, a qual indeferiu os pedidos formulados na peça em vestibular. 

Compulsando detidamente o feito, observo que assiste razão ao 

requerimento formulado pela parte autora quando postula pelo deferimento 

do pedido elaborado na peça vestibular, tendo em vista que a evidência da 

iminente suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora geraria dano irreparável ou de difícil reparação caso a 

solicitação fora analisada somente ao término da ação. Sendo assim, o 

deferimento da liminar pleiteada é medida que se impõe. Outrossim, melhor 
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sorte não assiste razão a autora quando do pedido de retirada do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a existência de outra 

anotação nos cadastros restritivos, motivo pelo qual mantenho a decisão 

contestada (Id. 27348870) pelos seus próprios fundamentos. Nesta 

senda, a não concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, 

não acarretará nenhum dano irreparável ou de difícil reparação à parte 

autora, pois a existência de outros registros nos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda impedirá o demandante de celebrar qualquer relação 

comercial no mercado de consumo. Desta deita, ante os apontamentos 

descritos alhures e por tudo que consta dos autos, REFORMO A DECISÃO 

lançada em Id. 27348870, única e exclusivamente para deferir a 

antecipação de tutela determinando que a concessionária demandada 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da autora, passando a constar da seguinte forma: “(...) 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 autora, qual seja UC nº 

6/2672888-1, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, no 

valor de R$854,84 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos), referente ao consumo mensal de energia elétrica, enquanto 

estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da presente demanda. 

Outrossim, mantenho a decisão lançada em Id nº 27348870 no que 

concerne ao pedido de exclusão do nome da autora dos Cadastros de 

Proteção ao Crédito. Isso porque, no caso dos autos, verifico a ausência 

de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e 

ou tutela de evidência, qual seja, perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (periculum in mora), haja vista que a parte autora possui 

outros registros nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesta senda, a não 

concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, não acarretará 

nenhum dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, pois a 

existência de outros registros nos órgãos de proteção ao crédito, ainda 

impedirá a demandante de celebrar qualquer relação comercial no 

mercado de consumo. Também, não é o caso de tutela de evidência, haja 

vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das 

hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para retirada no nome da 

requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, 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. (...)” Por fim, consigno que permanecem inalterados os 

ulteriores termos da decisão lançada em Id. nº 27348870. 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: 1016647-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016647-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SHIRLEI DA SILVA 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 restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua Unidade 

Consumidora UC nº 6/107108-3. 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 a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista se tratar de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada suspendeu/interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora. Igualmente, a verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pela fatura contestada. Aliás, em se tratando de fatura relativa à 

recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é cabível a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o 

seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). 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 o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

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 RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/107108-3, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como que se abstenha de efetuar nova interrupção, tão 

somente quanto às faturas nos valores de R$ 274,50 (duzentos e setenta 

e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 3064,58 (três mil, sessenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), ambas com o vencimento em 

30/10/2019, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. 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, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016044-27.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA REQUERIDO: CLARO 

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 os valores cobrados pela reclamada, uma 

vez que afirma ter liquidado tal dívida, 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 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 do 

autor Leandro dos Santos Bezerra dos registros de proteção ao crédito e 

outros órgãos análogos, tão somente com relação ao débito objeto desta 

ação (no valor de R$108,20, referente ao contrato nº 0331379788, com 

vencimento em 01/04/2018), 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016675-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIETE RODRIGUES FREDERICO 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 abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/1152669-6. 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. 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 a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem 

como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. 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 sua unidade 

consumidora da parte autora. 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 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 6/1152669-6, bem como 

de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto 

perdurar a lide e, caso já o tenha feito, que seja revertida a ação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. Friso ainda, que a ordem judicial somente se 

refere à UC 6/1152669-6 e o corte por falta de pagamento das faturas nos 

valores de R$ 1.469,23 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

vinte e três centavos) e R$ 1.421,10 (um mil, quatrocentos e vinte um reais 

e dez centavos), ambas com o vencimento em 30/01/2020. 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: 1016626-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 79 de 609



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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016626-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES REQUERIDO: 

NU PAGAMENTOS S.A., F. LUIZ MACIEL ALVES DE SOUSA - ME, LS 

EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA Vistos. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de incluir seu nome dos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem como providencie a 

suspensão da cobrança, no valor de R$ 3.398,64 (três mil trezentos e 

noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). 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 em parte da tutela provisória. No caso dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega que firmou um contrato junto à empresa 

requerida, no entanto solicitou o cancelamento da compra e o estorno da 

mesma, porém o banco cancelou a compra, mas não estornou os valores. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo contrato firmado entre as partes. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois tais cobranças atentam 

contra a dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu 

orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos 

ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da 

demanda, tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos 

descontos. 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 suspensão da cobrança no valor de R$ 3.398,64 (três mil 

trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), bem como 

SE ABSTENHA de inserir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015777-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIVANALDO GOMES DA SILVA 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 incluir seu nome dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem 

como abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

UC nº. 6/1229346-0, assim como providencie a suspensão das cobranças 

objeto desta lide. Ainda em cede de liminar, requer análise das faturas que 

estão em discussão neste juízo, bem como que a demandada seja 

compelida a realizar a leitura mensal, referente ao consumo de energia 

elétrica, diretamente no relógio medidor. 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 de urgência. No caso dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os valores faturados e cobrados, referente 

às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado do requerente. O autor alega que a demandada tem a 

incumbência de efetuar a leitura do consumo de energia elétrica mensal 

diretamente no medidor de sua unidade consumidora n.º 6/1229346-0. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelo histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça 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 causa 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 o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte 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 PARCIALMENTE 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 

empresa reclamada promova a SUSPENSÃO das faturas objeto da lide, 

assim como, SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na UC nº. 6/1229346-0, bem como de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, enquanto perdurar a lide e, caso já o 

tenha feito, que seja revertida a ação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Igualmente, 

importante consignar que esta ordem judicial refere-se tão somente a UC 

nº. 6/1229346-0 e aos débitos objeto desta ação, quais sejam, nos valores 

de R$ 261,22 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) 

referente ao mês de OUTUBRO/2019 e, R$ 291,99 (duzentos e noventa e 

um reais e noventa e nove centavos) referente ao mês de 

NOVEMBRO/2019, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o 

final da presente demanda. Outrossim, no que concerne ao recalculo das 

faturas atinentes desta ação e a obrigação da requerida em efetuar leitura 

continuamente no tocante ao consumo mensal de energia elétrica na 

unidade consumidora, entendo que no presente caso a verossimilhança 

das alegações está presente, porém há fundado receio de dano 

irreparável em atender o postulado pela parte autora, uma vez que 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. Nesse 

contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, no tocante à determinar 

que a requerida realize o recalculo das faturas em discussão, bem como 
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em obrigar a demandada à efetuar a leitura continuamente em sua Unidade 

Consumidora, nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE 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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003811-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003811-66.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando 

patrono(a) da parte autora para dar andamento ao processo, em cinco 

dias, sob pena de extinção. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1009677-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. N. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. (RÉU)

 

Processo n.º 1009677-84.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 25744145, pelo que designo o dia 28.01.2020, 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

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

Processo Número: 1015644-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. J. (RÉU)

 

Processo n.º 1015644-13.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

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. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação da 

necessidade da parte demandante, em um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e 

sessenta e seis centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 29.01.2020, às 

16h30min, para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 

344, do CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir 

da realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, 

em especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei 

de Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. 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: 1011997-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. B. (RÉU)

 

Processo n.º 1011997-10.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 26531856, pelo que designo o dia 27.01.2020, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, 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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011033-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1011033-17.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

mantenho a análise da tutela de urgência arvorada na exordial postergada 

à contestação. 2. Ademais, designo o dia 28.01.2020, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, bem como o representante do Ministério 

Público. 4. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 81 de 609



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. 5. 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.: 380372 Nr: 8636-56.2006.811.0003

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, KRS, KRZ, LRP, KCP, DFCP, LDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MÔNICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8671/MT, LEA CARVALHO MORAES BRZEZINSKI - 

OAB:MT-3295-B, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5036, MARCUS 

CÉSAR MESQUITA - OAB:5036/MT

 Processo n.º 8636-56.2006.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (fl. 634).

2. Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora às fls. 

557/559, não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos das 

partes, ante a extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, 

ingressar com a ação pertinente perante o juízo competente.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 904977 Nr: 6847-02.2018.811.0003

 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: RVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12.196 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECURSO IMPROVIDO. Por via de embargos de declaração é vedado o 

reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse 

novo recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2009) (grifo 

nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da decisão 

recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, 

deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou 

contraditório.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.01.2008) 

(grifo nosso) 8. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, 

nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada tal qual foi lançada. 

9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866135 Nr: 5319-64.2017.811.0003

 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: EDNLN, CLN, SMN, RPAU, MDQN, CA, GLN, CNH, ECDN, 

SANDL, SNB, RPAU, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:2.777/MT, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:12452/MT, FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982-MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB: 5152-A/MT, 

LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5319-64.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando os argumentos alinhavados na petição de fls. 285/287, 

defiro os pleitos ali consignados, pelo que determino a expedição de 

alvará em favor da peticionária para o levantamento da quantia de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de acordo com as diretrizes e 

informações prestadas no referido petitório.

2. No mais, intime-se o inventariante e os herdeiros para que se 

manifestem sobre o teor da petição de fls. 309/310, no prazo de 10 (dez) 

dias.

3. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770155 Nr: 2220-57.2015.811.0003

 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: LLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 2220-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do ofício de fl. 89, verso, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, providenciem a abertura da matrícula do imóvel 

objeto da partilha, viabilizando a sua alienação judicial.

 2. Após, venham-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 908664 Nr: 7833-53.2018.811.0003

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMB, APJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - OAB:21027/O, 

UNIASSELVI - OAB:

 10. Assim, 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 VI, do 

Codex de Processo Civil.11. Translade-se cópia dos documentos de fls. 

53/69 para os autos apensos, Cód. 792003.12. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis 

à espécie.13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de est i lo e anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 16 

de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792003 Nr: 11089-09.2015.811.0003

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMB, APJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - OAB:21027/O

 Processo n.º 11089-09.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Cumprida integralmente a sentença proferida nos autos apensos (fl. 

70), venham-me conclusos para deliberação.

2. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716895 Nr: 12299-03.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT, NNDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, HENRIQUE 

MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12299-03.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do petitório de fl. 147, cumpra-se a decisão de fl. 184 do 

Proc. Cód. 703970, em apenso.

2. Após, abra-se vista à parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 3. Empós, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736947 Nr: 16187-43.2013.811.0003

 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: KDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 que caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento, bem 

como a prestação de contas, nos termos do art. 884, do CPC, fixando o 

prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do leilão que terá como valor 

mínimo o estabelecido em avaliação judicial a ser realizada, ficando desde 

já consignado que o valor da comissão do leiloeiro somente poderá ser 

levantado por ele após a conclusão de seu trabalho.8. Serão admitidas 

propostas de parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, 

do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento.9. O lance mínimo no leilão 

do imóvel em quaisquer das datas será de R$ 67.000,00 (sessenta e sete 

mil reais), valor correspondente à dívida inicial existente sobre o bem, 

conforme se constata da matrícula de fls. 186/187, que deverá ser 

quitada.10. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro 

priorizar leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial 

e eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual e, inclusive, de seu 

próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e disposições do Código 

de Processo Civil.11. Em seguida, caso reste infrutífero o leilão, fica, 

desde já, autorizada a venda direta do bem descrito nos autos, devendo 

esta se dar também pelo leiloeiro designado, no prazo de 90 (noventa) 

dias, nas mesmas condições de aquisição já fixadas pelo juízo.12. Se 

também inexitosa a venda direta do bem, havendo propostas de compra 

em valores inferiores aos balizados, estas serão submetidas ao juízo para 

a p r e c i a ç ã o . 1 3 .  I n t i m e - s e . 1 4 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 720978 Nr: 2007-22.2013.811.0003

 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: ABTL, ACGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLL, CLMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 

Moscon - OAB:RS/89093, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958

 Processo n.º 2007-22.2013.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, tendo em vista que o feito já foi sentenciado e que a 

sentença já transitou em julgado, bem como que a parte requerida não se 

manifestou acerca do petitório de fl. 168, 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, 16 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814831 Nr: 1150-68.2016.811.0003

 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: EMDS, AMDS, ODSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Esta nova concepção de justiça constitucional, sem dúvida, teve sua 

tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em 

08.12.2004, em especial com a consagração do princípio da razoável 

duração do processo, localizado topograficamente no art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que nenhum 

processo pode tramitar ad eternum, sob pena de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de seus órgãos.3. Nesta linha 

raciocínio, não é crível que o inventariante, ao longo dos mais de 3 (três) 

anos de tramitação do presente inventário e após a suspensão do feito 

pelo prazo de 6 (seis) meses, ainda não tomou as providências 

necessárias para o regular prosseguimento do processo, revelando, 

desta forma, total e manifesto desinteresse no deslinde do feito – por que 

razões não sabemos.4. Assim, com fulcro nos arts. 139 e 622, inciso II, do 
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Digesto Adjetivo Civil, removo a Sr.ª Emília Mendes da Silva do encargo de 

inventariante e, incontinenti, nomeio o Sr. Adebalde Mendes da Silva para 

que exerça referido encargo, devendo ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, prestar o devido compromisso de inventariante. 5. No mais, 

intime-se o inventariante substituto para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

preste as últimas declarações, bem como para que providencie a juntada 

das certidões negativas municipal e estadual (emitida pela PGE) em nome 

do de cujus, e o plano de partilha dos bens inventariados.6. Outrossim, 

intime-se, ainda, o inventariante para que, no mesmo prazo acima 

concedido, carreie aos autos o comprovante de quitação do imóvel objeto 

da partilha a fim de viabilizar eventual partilha a ser realizada no presente 

inventário.7. Após, abra-se vista aos demais herdeiros e à Fazenda 

Pública.8. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos 

p a r a  s e n t e n ç a .  9 .  I n t i m e - s e . 1 0 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812315 Nr: 219-65.2016.811.0003

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO MACHADO 

MENDONÇA FILHO - OAB:26038/O

 Processo n.º 219-65.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de se aferir o real domicílio das menores 

e a pessoa que possui a sua guarda de fato, converto o feito em 

diligência, determinando que a equipe multidisciplinar forense proceda, 

imediatamente, in loco, ao estudo psicossocial das condições das partes e 

das menores.

2. Ademais, tendo em vista a informação de que há processo em trâmite 

na Comarca de Poconé que trata da guarda das menores objetos deste 

feito (fl. 133, verso), a fim de se evitar decisões conflitantes, oficie-se 

àquele juízo para que informe acerca da existência de processos relativos 

às menores.

3. Após, abra-se nova vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, venham-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817763 Nr: 2136-22.2016.811.0003

 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: NLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT, SAMÁ FERRAZ 

PEREIRA - OAB:18621/0

 Processo n.º 2136-22.2016.811.0003

 Vistos etc.

1. ZUMERINDA MARIA ROCHA (qualificada nos autos) opôs recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença proferida nos autos 

às fls. 198/200, alegando a existência de contradição.

 2. O recurso encontra-se encartado às fls. 201/202.

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 sentença no caso em apreço o juízo julgou 

improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente a reconvenção, 

deferindo a guarda da menor em favor da parte requerida, no entanto, 

determinou a expedição de termo de guarda definitiva da menor em favor 

da parte autora.

6. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

reconhecendo a omissão apontada pela embargante, e, per 

consequentiam, retifico a sentença de fls. 198/200, item 20, que passará a 

ter a seguinte redação:

“20. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva da menor em 

favor da parte requerida/reconvinte.”

7. Permanecem inalterados os demais itens da referida sentença, a qual 

deverá ser regularmente cumprida.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703970 Nr: 11947-79.2011.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT, NNDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11947-79.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do petitório de fl. 182, considerando a inconsistência do sítio 

da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, oficie-se à 

ANOREG (Associação dos Notários e Registradores do Brasil) para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo acerca da existência de 

bens imóveis de propriedade do executado.

2. Após, abra-se vista à parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 3. Empós, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012945-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA FRANCISCA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012945-83.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 26791318, 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, 16 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010217-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010217-35.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 25012292, intime-se novamente a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo 

às disposições do art. 319, inciso V, do Código de Ritos, procedendo com 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015041-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NICOLLYNE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015041-37.2019.811.0003 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 Secretaria de Estado de 

Segurança Pública de Mato Grosso, para que informe ao juízo quanto à 

existência de numerário em favor do 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 do falecido 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, 17 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012703-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO GABRIEL PEREIRA DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE PEREIRA DA SILVA OAB - 036.034.191-89 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012703-90.2019.811.0003 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. Designo o dia 05.02.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, 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. Analisando detidamente os autos, nota-se que foi 

arvorado na exordial pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual 

passo a analisar neste momento. 7. De proêmio, antes de deliberar quanto 

ao pleito de tutela antecipada, transcrevo a seguinte doutrina acerca da 

fixação dos alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é vaga 

e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa 

forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, 

bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação jurídica, 

inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do 

direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” 

(DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 8. Sobre a 

possibilidade da concessão de medida de urgência, dispõe o art. 300 do 

Código de Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 9. No caso 

vertente, percebe-se, do estudo vagaroso do caderno processual, que o 

requerente é pai do requerido e tem outros 3 (três) filhos menores, 

conforme certidões de nascimento constantes no ID: 24951249, sendo 

que dois deles nasceram após a fixação dos alimentos ao requerido. 10. 

Assim, mormente nesta fase de cognição sumária, onde não restou 

comprovado que o demandado possui outros meios de renda além de seu 

labor, considerando a existência de outros 3 (três) filhos e demonstrada a 

redução na capacidade colaborativa do demandante, entendo estarem 

presentes os requisitos necessários à concessão parcial do pedido 

ventilado pelo requerido. 11. Dito isso, após um minucioso folhar dos 

autos, mormente nesta fase de cognição sumária, homenageando trinômio 

da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, defiro parcialmente a 

antecipação de tutela postulada na exordial para minorar os alimentos 

devidos pela parte requerente ao requerido para o patamar de 20,04% do 

salário mínimo vigente, correspondendo atualmente ao valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). 12. Intime-se. 13. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012703-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO GABRIEL PEREIRA DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE PEREIRA DA SILVA OAB - 036.034.191-89 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012703-90.2019.811.0003 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. Designo o dia 05.02.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, 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. Analisando detidamente os autos, nota-se que foi 

arvorado na exordial pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual 
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passo a analisar neste momento. 7. De proêmio, antes de deliberar quanto 

ao pleito de tutela antecipada, transcrevo a seguinte doutrina acerca da 

fixação dos alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é vaga 

e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa 

forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, 

bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação jurídica, 

inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do 

direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” 

(DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 8. Sobre a 

possibilidade da concessão de medida de urgência, dispõe o art. 300 do 

Código de Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 9. No caso 

vertente, percebe-se, do estudo vagaroso do caderno processual, que o 

requerente é pai do requerido e tem outros 3 (três) filhos menores, 

conforme certidões de nascimento constantes no ID: 24951249, sendo 

que dois deles nasceram após a fixação dos alimentos ao requerido. 10. 

Assim, mormente nesta fase de cognição sumária, onde não restou 

comprovado que o demandado possui outros meios de renda além de seu 

labor, considerando a existência de outros 3 (três) filhos e demonstrada a 

redução na capacidade colaborativa do demandante, entendo estarem 

presentes os requisitos necessários à concessão parcial do pedido 

ventilado pelo requerido. 11. Dito isso, após um minucioso folhar dos 

autos, mormente nesta fase de cognição sumária, homenageando trinômio 

da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, defiro parcialmente a 

antecipação de tutela postulada na exordial para minorar os alimentos 

devidos pela parte requerente ao requerido para o patamar de 20,04% do 

salário mínimo vigente, correspondendo atualmente ao valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). 12. Intime-se. 13. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002416-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MARCOLINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002416-39.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C.C. VISITAS aforada por LEIDIANA 

BATISTA FERREIRA em face de EDILSON MARCOLINO DA SILVA 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 18649216). 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo (ID: 

24712783). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto 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. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. 10. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008785-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

ESTEVAO DONIZETE DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008785-78.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM aforada 

por NILZA DA SILVA NUNES em face de ESTEVÃO DONIZETE DE SOUZA 

LIMA e GENI DE SOUZA LIMA (qualificados na peça vestibular). 2. As 

partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado no ID: 

26637321. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente 

à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 6. Dessarte, estando os requerentes em 

comum acordo e diante da regularidade das cláusulas avençadas, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, em consonância com o 

art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, 

caput, do Código Civil, reconheço, com efeito ex tunc, a união estável post 

mortem havida entre NILZA DA SILVA NUNES e APARECIDO JESUS DE 

SOUZA LIMA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 2002 até 

09.06.2018, data do falecimento deste. 7. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 8. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003998-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOTACIO SOARES MARINHO (REQUERENTE)

MARLENE DAS DORES SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003998-06.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

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. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por IMOTÁCIO SOARES MARINHO e MARLENE DAS DORES 

SILVA MARINHO (qualificados na peça vestibular), onde expõem os 

autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de 

bens desde 30.12.2008, não havendo filhos e havendo valores a partilhar. 

4. A inicial foi instruída com todos os documentos necessários à 

propositura da ação, procuração, documentos pessoais dos requerentes 

e certidão de casamento. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os requerentes têm legitimidade 

e estão bem representados, sendo que pela análise dos autos se verifica 

que há prova da existência do matrimônio (ID: 19529880), bem como que 

foram atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e 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, 
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conforme pleiteado na inicial. 8. Tendo em vista que os requerentes estão 

em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas avençadas, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial de ID: 19529852, 

observando a emenda acostada no ID: 22984227, 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 IMOTÁCIO SOARES MARINHO e MARLENE DAS 

DORES SILVA MARINHO (qualificados nos autos), deferindo a partilha nos 

moldes do petitório de ID: 22984227. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 12. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 13. Tendo as 

partes renunciado ao prazo recursal, a presente transita em julgado com 

sua publicação, após, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008583-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (RÉU)

C. D. P. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1008583-38-38.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Concedo em 

prol do requerido Ademir os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. 

Ante a ausência de contestação por parte do requerido Carlos Chaves e 

tratando-se de direito indisponível, decreto a revelia do mesmo, deixando, 

entretanto, de aplicar-lhe os efeitos dela decorrentes por expressa 

previsão do artigo 345, II do Código de Processo Civil. 3. A teor do petitório 

retro e, considerando que o requerido ADEMIR DE SOUZA RIBEIRO, se 

dispôs em arcar com a metade da despesa pericial (ID 21996591), cujo 

valor do exame de DNA é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

conforme disponibilizado pelo Termo de Cooperação Técnica n.º 47/2014, 

celebrado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, designo o dia 17 de 

março de 2020 às 10h00min para coleta do material genético e 

consequente realização do exame pericial. Nesta senda, deverão as 

partes (Autora e Requerido Ademir) comparecer a este Fórum da Justiça 

Estadual (portando documentos pessoais), situado à Rua Barão do Rio 

Branco, n.º 2299, Jardim Guanabara, esta cidade, dirigindo-se à Diretoria 

do Foro e se apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, 

gestora administrativa, cujo valor será custeado pelas partes (mediante 

rateio igualitário) que na data ora designada deverá apresentar o valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Registro que tal se faz necessária 

em homenagem à celeridade processual, sobretudo tendo em vista que o 

Município de Rondonópolis não mais custeia referida despesa. Intimem-se 

as partes, sendo que quanto ao requerido Ademir haverá de ser 

cientificado de que a sua ausência injustificada gerará a presunção de 

veracidade da paternidade, conforme Súmula 301 do STJ. Com o laudo, 

intimem-se as partes para manifestar-se em cinco dias. Após, colha-se 

parecer ministerial. Oficie-se à Diretoria, cientificando-se a servidora 

nomeada. Ciência ao Parquet. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009736-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009736-09.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária a parte demandada, com fundamento 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II. Doravante, indefiro a 

pretensão manejada pelo demandado, no sentido de reconsiderar o 

decisum liminar outrora estabelecida em relação aos alimentos provisórios, 

uma vez que malgrado as considerações relacionadas as despesas 

advindas do deslocamento para o convívio mensal com o filho, aliada a 

formação de nova família e implementos das despesas domésticas com o 

nascimento de nova prole, “pelo princípio da paternidade responsável, a 

constituição de nova família não pode ser razão suficiente para redução 

da pensão fixada em favor do filho de família anteriormente constituída, 

sob pena de se transferir para este o ônus do genitor de dever de 

sustento da nova prole. (TJMG - 2ª Câmara Cível - Relator Des. Marcelo 

Rodrigues, APELAÇÃO CÍVEL 1.0079.13.048044-9/001 - COMARCA DE 

CONTAGEM - DJER 28/01/2015). Outrossim, em que pese o parecer 

ministerial favorável, não verifico neste momento processual elementos 

robustos a trasmudar a decisão inaugural, mormente, pois, a estabilidade 

da relação jurídica alimentar recomenda o desfecho da causa após a 

observância irrestrita da instrução processual e, excepcionalmente, 

quando comprovadas de plano a situação de urgência e extremamente 

sacrificiosa do alimentante com a manutenção do quantum, o que não se 

vislumbra nesta oportunidade. III. Superando esse assunto, verifico que o 

processo está em ordem não havendo questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a) verificação acerca de quem dos 

litigantes reúne melhores condições para o exercício da guarda da 

criança; b) a modalidade de guarda que atenda aos interesses da criança 

Pedro M. M.; c) aferição da melhor forma de convivência com o genitor 

n ã o - g u a r d i ã o ;  d )  a  v e r i f i c a ç ã o  d o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade em relação aos alimentos em 

favor do filho; Desta forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas: 

1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente (art. 

357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos 

litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; Designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

16h30min. Em não sendo apresentado rol de testemunhas no prazo acima 

estipulado, certifique-se, renovando-se a conclusão para retirada do 

processo de pauta de julgamento. Por sua vez, com relação ao 

depoimento pessoal, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e 

gestor) da prova, devendo apreciá-la livremente, bem como incumbindo a 

ele deferir as provas que entender pertinentes, determinar a produção 

daquelas que reputar cabíveis e indeferir as que porventura julgar 

desnecessárias, como inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da 

causa, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento 

das partes, pois, tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi 

por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Ressalto que o dia a dia 

forense tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e 

ineficaz a busca da verdade real. 2) DOCUMENTAL consistente na juntada 

de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na 

forma do artigo 435, do CPC; Nessa perspectiva, elabore-se o de estudo 

psicossocial com o genitor, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação e 

educação do filho na modalidade de guarda compartilha, conforme 

vindicado, em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias. 

Invocando o princípio da Cooperação, uma vez que o demandado não se 

dignou a atualizar seu endereço nos autos, verifica-se da derradeira 

petição do processo associado eletronicamente aos presentes (nº. 

1003696-74.2019.8.11.0003 – ID 25460100) o endereço informado pelo 

requerido (autor naqueles), qual seja: Avenida Euvira Monteiro, Quadra 

106, casa 2, Jardim Costa Verde, CEP: 78128-578, na cidade de Várzea 

Grande/MT. Desta forma, expeça-se carta precatória com a finalidade 

alhures especificada. Aportando os respectivos laudos, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, se manifestem em 05 (cinco) dias, sucessivos, 

primeiramente à demandante, colhendo-se parecer ministerial em igual 
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prazo. Notifique-se. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 09 de 

dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016318-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016318-88.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. Por sua vez, em 

relação ao pedido de guarda provisória da criança Ester O. A. (d.n. 

24/06/2014), em favor da requerente. Com efeito, ressai da exordial que a 

criança atualmente encontra-se sob os cuidados da genitora, sendo 

aconselhável, nesse primeiro momento, que permaneça sob a guarda da 

mãe. Destarte, defiro a guarda provisória de criança Ester O. A. (d.n. 

24/06/2014), em favor da genitora, Sra. Acácia F. O. A. Lavre-se o 

competente termo, com as cautelas legais. Importante registrar que: 'A 

concessão de guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, não faz 

coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e 

desde que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião. É 

verdade que a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, no interesse 

da criança ou do adolescente. Esse é o reiterado entendimento de nossos 

Tribunais: RT 637/52, 628/106, 596/262'. (In LIBERATI, Wilson Donizeti. 

COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 1997, v.4, p 27). Outrossim, embora seja essencial a 

regulamentação de visitas em favor do genitor, com a finalidade de 

fortalecer os vínculos afetivos, deixo de estabelecer o convívio paterno 

mormente em razão da inexistência de pedido e sobretudo a ausência de 

maiores elementos que evidencie a rotina da família. No entanto, registro 

que não haverá qualquer empecilho aos genitores para ajustarem entre si 

acerca de tais períodos. III. Pois bem, comprovada documentalmente a 

filiação entre a requerente e a parte requerida, fixo, na forma do art. 4º da 

Lei de Alimentos, alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos do demandado (excluídas apenas as verbas 

previdenciárias e IR), a qual deverá ser paga mediante desconto em folha 

de pagamento e posterior depósito na conta bancária da representante 

legal da criança, informada na inicial, até o dia 10 (dez) de cada mês. Para 

tanto, em atendimento ao melhor interesse da criança, oficie-se a órgão 

empregador, conforme indicação na peça inaugural para, nos termos do 

art. 529, §1º do CPC promover o desconto da verba alimentar vincenda na 

forma fixada diretamente em folha de pagamento do requerido e o 

respectivo depósito em favor da parte autora na conta bancária informada 

nos autos, constando no expediente os dados pertinentes, assinalando o 

prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Assinado que com a formação 

do contraditório, este juízo poderá redimensionar o valor inicialmente 

estipulado, seja para majorar ou minorar referido quantum. Oportunamente, 

deixo de fixar nesta oportunidade a obrigação de custeio de parte das 

despesas extraordinárias por entender estar o patamar ora fixado em 

sintonia aos elementos iniciais trazidos a conhecimento, sobretudo por 

revelar, tais despesas, obrigação genérica, de difícil liquidação numa 

eventual necessidade de execução forçada da sentença, dando azo 

também à futura judicialização do tema, via revisional, em fragrante 

contrariedade à almejada busca da pacificação social. IV. Ante o interesse 

em baila e ausentes outros pedidos fundamentados na urgência, designo 

audiência de conciliação para a data de 04 de fevereiro de 2019 às 

17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a 

parte requerida no endereço indicado na inicial (CPC, 243), 

cientificando-os do teor da presente decisão, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a demandada contestar o presente, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). Após, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, seguido 

de parecer ministerial. V. Inexistindo acordo em audiência à respeito da 

guarda da prole comum, elabore-se o estudo social e psicológico visando 

aferir a higidez da convivência familiar na residência das partes, 

notadamente com o objetivo de aferir quem dos pais reúne melhores 

condições para o exercício da guarda da filha e a melhor forma de visitas 

e convivência com o genitor não guardião, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. Aportando os respectivos relatórios, intimem-se para 

querendo, manifestar-se, seguido de parecer ministerial. VI. Sem embargo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias à autora para apresentar nos autos 

o comprovante de pagamento das custas e taxas judicias. Notifique-se. 

Intimem-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2019. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003574-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. L. U. (RÉU)

A. V. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1003574-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista o 

tempo de tramitação processual, entendo ser necessária a tentativa de 

mediação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo o próprio CEJUSC, designando o dia 

10 de março de 2020, às 14 horas para realização do ato. Os atos de 

intimação deverão ser ultimados pela secretaria judicial desta vara. 

Intimem-se, todos. Ciência ao Ministério Público. Reportando-me à 

nomeação constante do decisum vertido no ID n. 15911969, e dê-se 

ciência pessoal à Defensoria Pública, via oficial de Justiça. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

P. S. A. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. N. (RÉU)

M. L. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001670-06.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CC RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

CC ALIMENTOS” proposta por P. S. A. N. representado por sua genitora 

Sra. CHIUS SULLYVAN DA SILVA ALMEIDA em desfavor de MARK LUIZ 

DAMACENO e WELLINGTON RODRIGUES NANTES, todos bem qualificados 

nos autos. O feito foi devidamente recebido por força do decisum 

registrado no ID 18289792, oportunidade em que restou concedido os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. O primeiro demandado veio aos 

autos aos 15/05/2019, dando-se por citado, ocasião em que manejou peça 

defensiva (ID 20140804). Por sua vez, o requerido Wellington foi citado via 

carta precatória (ID 21512105), entretanto, houve o transcurso do prazo in 

albis sem qualquer manifestação. Sobreveio réplica autora (ID 21957986). 

Por fim o Parquet apresentou manifestação (ID 24294869). É a síntese. 

DECIDO. Prima facie, constato que apesar de citado pessoalmente, o Sr. 

Wellington deixou de apresentar peça contestatória. Destarte, cabe 

salientar que pese a incidência do instituto da revelia, a mesma não esta 

apta a produzir seu efeito material, em consonância com o art. 345, II c/c 

344, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, assim 
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leciona Nelson Nery Júnior: "II: 3. Direito indisponível. Mesmo que ocorra 

revelia (não contestação), se o direito posto em causa for indisponível 

(e.g. anulação de casamento), não ocorrem os efeitos da revelia. Neste 

caso, ainda que o réu não conteste, o autor tem de fazer a prova dos 

fatos constitutivos de seu direito (CPC 333, I), vedado ao juiz julgar 

antecipadamente a lide (CPC 330, II)" (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

COMENTADO e legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 6ª edição, Ed. 

Revista dos Tribunais, p. 681). Deveras, a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor, em consequência da revelia, é relativa, 

podendo ceder ante a evidência dos autos, em consonância com o 

princípio do convencimento motivado do juiz inserto no artigo 371 do CPC. 

Neste sentido leciona o insigne processualista Humberto Theodoro Júnior: 

"a presunção de veracidade, decorrente da revelia, não é absoluta e 

insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot 

que tivesse que aprovar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem 

qualquer possibilidade de coarctar a iniquidade e a mentira. 'Não há como 

se não considerar como implícita a ideia de que a presunção de 

veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos 

os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança" 

(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Ed. 

Forense). Nessa mesma linha, segue a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, verbis: “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de 

direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência 

do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor”. STJ, 4ª T., AgRg no Agravo 

em REsp 204.908-RJ, rel. min. Raul Araújo, v. u., DJe 3/12/2014. Assim, 

decreto a revelia do requerido, com todos os seus efeitos à exceção da 

presunção de veracidade da matéria fática. Pois bem, superada essa 

questão processual, verifico que o feito está em ordem, pois não 

vislumbro a existência de nulidades a declarar ou irregularidades para 

sanar, declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) a prova do parentesco entre requerente e o Sr. Mark Luiz; b) a 

inexistência de vínculo decorrente da paternidade socioafetiva com o pai 

registral, Sr. Wellington; c) e a verificação do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade quanto aos alimentos. Desta 

forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão (art. 435 do CPC), e PERICIAL 

consistente na realização de: a) estudo psicossocial no domicílio das 

partes, a fim e averiguar a existência de vínculo proveniente da 

paternidade socioafetiva entre a menor e o pai registral Sr. WELLINGTON, 

em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias. Depreque-se o 

ato. Aportando-se aos autos o respectivo relatório, intime-se as partes e o 

Parquet para manifestação em 05 (cinco) dias, querendo. b) exame de 

DNA, cujo valor é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme 

convênio firmado entre o DYAGEM LABORATÓRIOS e o TJMT, ofertando 

custo abaixo do mercado para a realização do exame, o material genético 

será colhido por serventuário da Justiça credenciado e lotado na Diretoria 

do Fórum. Nesta senda, designo o dia 05 de fevereiro de 2019 às 

09h00min para coleta do material genético e consequente realização do 

exame pericial. Intimem-se as partes para comparecerem a este Fórum da 

Justiça Estadual (portando documentos pessoais), situado à Rua Barão do 

Rio Branco, n.º 2299, Jardim Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à 

Diretoria do Foro e se apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos 

Souza, gestora administrativa, cujo valor será custeado pela parte autora, 

que na data ora designada deverá apresentar o valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). Assim, intimem-se as partes, sendo a parte autora 

pessoalmente e o requerido via patrono constituído e, quanto ao requerido 

haverá de ser cientificado de que a sua ausência injustificada para a 

coleta do material genético gerará a presunção de veracidade do alegado, 

conforme Súmula 301 do STJ. Com o laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem-se em 05 (cinco) dias. Oficie-se à Diretoria, cientificando-se 

a servidora nomeada. Às providências. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016562-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. S. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016562-17.2019.8.11.0003 Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil. III. Comprovado documentalmente o vínculo 

paternidade/filiação existente entre o requerente e a criança Maria E. A. R. 

de S. (d.n. 23/01/2018), a vista da atual circunstância existente entre as 

partes, consistente no anseio do pai em ter a filha em sua companhia, 

notadamente com o fim de apresenta-la à família extensa, nas festividades 

de final de ano que foi esbarrada na negativa da genitora, consigno que 

este Juízo, não vislumbrando qualquer fato que desabone a conduta do 

genitor a ponto de afastá-lo do convívio com a criança, e considerando 

ser este essencial para fortalecer os vínculos afetivos, entendo que a 

medida de urgência deve ser acolhida parcialmente. Diante disso, 

vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão de 

tutela de urgência de natureza antecipada na forma do art. 300, §2º, 

primeira parte do CPC. Neste particular, o convívio, muito mais do que um 

direito dos pais, constitui um direito dos próprios filhos, garantindo-lhes o 

convívio com o genitor e sua família extensa, mantendo e reforçando os 

vínculos afetivos. Para a fixação da visitação, entretanto, deve-se levar 

em consideração, precipuamente, os interesses da criança que se 

sobrepõem à conveniência dos pais ou dos familiares. Partindo dessa 

premissa, a análise liminar dos elementos constantes dos autos conduz ao 

deferimento da tutela de urgência antecipada para regulamentar as 

festividades de final de ano da petiz juntamente com o pai, ora requerente, 

e a família extensa domiciliada na cidade Alto Garças/MT (cujo endereço 

encontra-se indicado no bojo da peça de ingresso), como forma de 

preservar o liame paterno-filial. Desta forma, deve-se ser ponderado o 

manifesto interesse do genitor em participar da vida da filha e inseri-la, 

substancialmente, no seio da família. In casu, nota-se que o pai demonstra 

interesse na convivência com a pequena nas festividades do final de ano, 

pelo que, com responsabilidade ínsita ao encargo de genitor, deverá 

dedicar cuidados à manutenção da saúde e ao desenvolvimento emocional 

e intelectual da criança, sobretudo, assegurar a devida segurança no 

transporte entre as cidades. Não obstante, como se trata de criança de 

tenra idade, com quase 02 (dois) anos completos (d.n. 23/01/2018), 

afigura-se prudente, de modo a preservar os interesses não somente da 

criança, mas da família como um todo, estabelecer um período diminuto 

neste final de ano para concretizar a viagem vindicada, sem prejuízo de 

alargamento paulatino nos anos subsequentes. Além disso, a convivência 

relativa ao final de ano não traduz prejuízo à mãe ou ao período por si 

programado para celebrar com a filha, de modo que seu direito materno 

encontra-se resguardado. Demais disso, importa destacar que em recente 

decisão nosso Tribunal de Justiça entendeu inegável o direito de 

convivência do pai com sua prole, inclusive em período de amamentação, 

consignando que "Aliás, se isso de fato ocorresse, a própria vida da 

criança seria diretamente atrelada à vida da mãe, que não poderia dela se 

separar em momento algum, o que, como sabemos, não é o caso". (in 

http://www.tjmt.jus.br/Noticias/56417#.XPa_qBZKiM8 “Pai tem direito à 

visita mesmo em período de amamentação, diz TJMT”, de 27.05.2019). Sob 

esse ângulo, repisa-se que o direito de visitas não se destina apenas aos 

genitores, mas, sobretudo aos filhos, cujo desenvolvimento físico, moral, 

mental, dentro outros, depende de uma convivência familiar saudável entre 

ambos os lares. Sob esse ângulo, repisa-se que o direito de visitas não se 

destina apenas aos genitores, mas, sobretudo aos filhos, cujo 

desenvolvimento físico, moral, mental, dentro outros, depende de uma 

convivência familiar saudável entre ambos os lares. Portando, cabe ao 

Juiz na apreciação do caso concreto estabelecer o parâmetro mínimo a 

incentivar o diálogo entre os pais em benefício aos filhos e, sobretudo, 

assegurar à criança a vivência com o genitor e os familiares a fim de 

proporcionar seu desenvolvimento salutar. Assim, reportando-me as 

argumentações ventiladas na peça de ingresso, invocando as 

ponderações alhures, acolho parcialmente o pedido de tutela de urgência 

antecipada, e entendo pertinente ao caso assegurar ao genitor o direito de 

convivência com a filha Maria E. Al. R. de S., o qual estabeleço o período 

do Ano Novo, devendo o genitor buscar a criança diretamente na 
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residência materna às 9h00min do dia 30/12/2019 e entregá-la na data de 

02/01/2020, até às 17h no mesmo local (residência materna). Nesse ponto, 

espera-se dos genitores que possam agir colaborativamente, 

empreendendo esforços para o bom equacionamento dos temas relativos 

à convivência com a filha de modo a protegê-la, em lugar de criar 

situações que não favorecem a segurança e solidificação de vínculos, 

familiares e sociais. Em relação às visitas mensais, deixo de fixá-las nesta 

oportunidade, mormente em razão da pretensão do genitor em que sejam 

estabelecidas de forma livre e, por ausência de pedido fundamentado na 

urgência. IV. Designo audiência de conciliação para a data de 31 de 

janeiro de 2019 às 17h00min, a realizar-se perante o Centro Judiciário de 

Solução de conflitos desta desta comarca - CEJUSC. Cite-se a parte 

requerida, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, cientificando-os do 

teor da presente decisão, intimando-a também para comparecer à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a demandada contestar o presente, desde que o faça 

por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, seguido de parecer 

ministerial. V. Inexistindo acordo em audiência, elabore-se o estudo social 

e psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar junto às 

partes, notadamente com o objetivo de aferir a melhor forma de 

convivência entre pai e filha, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, a 

contar da ciência do referido setor da presente determinação. Aportando 

os respectivos relatórios, intimem-se para querendo, manifestar-se, 

seguido de parecer ministerial. A par da medida de urgência acolhida 

parcialmente, cite-se e intime-se a parte requerida por Oficial de Justiça 

Plantonista. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019 (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008669-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007408-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. M. D. L. (EXEQUENTE)

E. J. D. S. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, em cumprimento ao determinado, que foi designada AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada no dia 18 de março de 2020, às 13h, no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. No mais, IMPULSIONO os autos para 

promover a citação/intimação das partes e seus respectivos procuradores 

habilitados. Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007436-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. B. (EXEQUENTE)

L. V. C. D. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003636-40.2019.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido retro, 

entendo prudente a tentativa de conciliação entre os envolvidos, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da temática possibilitando às partes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 15:30 horas, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Após, acaso inexitosa a 

conciliação, deverá a Defensoria Pública apresentar pedido apto ao 

prosseguimento do processo. Intimem-se, todos. Ciência ao Parquet. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis, 16 de dezembro de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003433-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003433-42.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, conforme 

requerido ao final da defesa, com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II. Inexistindo qualquer questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) apuração 

do patrimônio amealhado em comum a ser partilhado; b) a averiguação 

acerca da existência de dívidas a serem rateadas; Desta forma, defiro as 

seguintes provas úteis postuladas: 1) ORAL consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; Por oportuno, designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 18 de março de 2019 às 16h00min. Com relação ao depoimento 

pessoal, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário 

ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução 

do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenham como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. 2) DOCUMENTAL 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC e, para tanto; 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2019. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002762-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. M. (REQUERIDO)

F. V. M. (REQUERIDO)

I. V. F. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002762-19.2019.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, ante a 

ausência de contestação por parte dos requeridos e tratando-se de direito 

indisponível, decreto a revelia dos mesmos, deixando, entretanto, de 

aplicar-lhes os efeitos dela decorrentes por expressa previsão do artigo 

345, II do Código de Processo Civil. Outrossim, deixo de nomear curador 

especial tendo em vista a não-incidência no vertente caso da norma 

processual constante do art. 72, II, do CPC, eis que a citação dos 

requeridos foi real e não ficta. Deveras, por força do artigo 373, I, do CPC 

compete à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. Enquanto 

ao réu, compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 373, II), não sendo cabível a 

transferência de tal ônus ao julgador. Superada tal questão processual, 

verifico a inexistência de nulidades a declarar ou outras irregularidades 

para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. Fixo como 

pontos que demandam escorreita dilação probatória na demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a existência e o período de duração da união estável vivenciada entre o 

autor e a falecida TERCINA MARTINS DOS ANJOS. Desta forma, DEFIRO 

as seguintes provas úteis postulada pelo Autor: 1) ORAL, consistente na 

oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 10 

(dez) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob 

pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto 

disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; e, 2) DOCUMENTAL, consistente na 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento 

pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário 

ao deslinde da questão. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser 

referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da 

verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz 

é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas 

que entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta em 

julgamento, bem como indeferir as que tenha como inúteis ou meramente 

protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por 

derradeiro, para a produção da prova oral deferida, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 16h00min, 

devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as providências necessárias à sua 

efetiva realização. Intimem-se. Rondonópolis, 15 de dezembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008982-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008982-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o pedido 

derradeiramente formulado, entendo prudente a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos 

também contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda aos seus interesses. 

Destarte, designo audiência de conciliação para o dia 31 de março de 

2020 às 14h00min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo. Em 

não havendo acordo na r. audiência, intime-se a exequente para requerer 

o que de direito ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024795-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024795-83.2019.8.11.0041 Renove-se a intimação 

do perito avaliador, pelo meio mais célere possível, para que apresente 

proposta de honorários em 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de id. 

24404535. Decorrido o referido prazo sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte que 

requereu a avaliação, através do seu advogado, para depositar os 

honorários ou apresentar impugnação, em 05 (cinco) dias. Se impugnado 

o valor, conclusos. Uma vez depositada a quantia, intime-se o avaliador(a) 

para indicar a data e o horário da realização da avaliação, consignando 

haverá de fazê-la em até 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058978-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO TANGARA LTDA (REQUERIDO)

SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS (REQUERIDO)

EURIPEDES FREITAS MARTINS (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 apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e 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 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, 17 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: 1057356-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA VIEIRA OAB - SC42779 (ADVOGADO(A))

CIRINO ADOLFO CABRAL NETO OAB - SC25073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FARIA PIRES (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 
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- 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, 17 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: 1059043-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE VEICULOS ZUM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR OAB - MG53038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FRANCO DE ANDRADE (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, 17 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: 1041970-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PATRICIA MACEDO BARBOSA OAB - 910.827.811-34 

(REPRESENTANTE)

RUY VALIM DE MELO JUNIOR OAB - MS5040 (ADVOGADO(A))

SIMONE DE FATIMA FERRAZZA VALIM DE MELO OAB - MS4860 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. M. (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 se manifestar em 05 (cinco) dias acerca da certidão 

contida no id. 24977821. Cuiabá, 17 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: 1043703-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE GOMES DOS SANTOS OAB - 933.915.790-72 (REPRESENTANTE)

PETRONIO JOSE WEBER OAB - RS25743 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. C. (REQUERIDO)

 

Processo eletrônico n. 1043703-91.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

24933850. 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, 12 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e 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 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, 17 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: 1037539-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 26034934. Cuiabá, 17 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: 1059222-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS - ME (REQUERIDO)

LEONICE SOLANGE KROETZ (REQUERIDO)

GIANDERSON DE MOURA PINHO (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, 17 de 
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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: 1059452-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR OAB - PA011325 (ADVOGADO(A))

HELIANE NUNES PIZA OAB - PA015086 (ADVOGADO(A))

LETICIA PINHEIRO CRUZ MORAIS OAB - PA016971 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

AVAMOR BENICIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

KELLY SOCORRO NASCIMENTO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PARTE NÃO INDENTIFICADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059452-51.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a natureza do ato deprecado. 

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado, bem assim de 

ofício para requisição de força policial, registrando-se que a polícia 

somente poderá ser acionada se realmente necessário, cabendo ao 

meirinho certificar circunstanciadamente sobre a diligência. Às 

providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060367-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA KROMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060367-03.2019.811.0041 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, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060380-02.2019.8.11.0041

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:

GENIMARCIO DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060380-02.2019.811.0041 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, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060434-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA BEATRIZ DE BIAGI BARROS OAB - SP95700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO HORIKAWA OAB - SP90275 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALTER MINARE JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060434-65.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais. 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 

providências pertinentes. Apresentado o documento, conclusos para 

designação de audiência, objeto do ato deprecado. Às providências. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060532-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS (REQUERIDO)

EUGENIO CARLOS STIELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060532-50.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

28/01/2020, às 13h30min, 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 aos causídicos 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. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1060291-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIGGI TAPAJOS GOMES OAB - GO19632 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILSON JOSE DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060291-76.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

06/02/2020, às 16h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo aos causídicos 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 partes 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, 17 dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042572-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. C. (REQUERENTE)

L. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

CYBELE ANGELICA DA COSTA FREIRE BOGO OAB - 939.897.841-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLYMPIO CAVALCANTE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042572-81.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

25503384, oportunidade em que deverá informar novo endereço do 

requerido. Com a manifestação, cumpra-se COM URGÊNCIA o despacho 

de id. 24333377. Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035583-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRIZOLA (REQUERENTE)

SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA 

(REQUERENTE)

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FERREIRA (REQUERIDO)

A. L. M. V. (REQUERIDO)

SEGURADORA SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

N. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DAVID OAB - SP215120 (ADVOGADO(A))

FELIPE GUSTAVO GALESCO OAB - SP258471 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DAVID OAB - SP260421 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1035583-59.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

06/02/2020, 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 aos causídicos 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. As partes podem 

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. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060555-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSENI CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060555-93.2019.811.0041 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, 17 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. º 1009874-73.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e antecipação de tutela ajuizada pelo 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR 

em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, aduzindo, em síntese, que requereu a ligação de energia para futura 

instalação do poço artesiano 65 à Rua Ceará no Bairro Cidade Salmen, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 94 de 609



cuja Unidade Consumidora é de nº 6/2638813-2. Alegou que, no mês 

05/2018, em visita regular a requerida constatou que os cabos elétricos e 

painéis estavam danificados, sendo que, na data de 11/08/2018, fez a 

reposição dos cabos e a instalação dos painéis elétricos e, após essa 

data, a bomba do poço de 65 HP foi instalada, iniciando seu 

funcionamento. Asseverou que, no entanto, no dia 10/07/2018, a empresa 

requerida lavrou o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), dando conta 

que a unidade consumidora estava ligada direto, sem medição, e os 

equipamentos não estavam no local. Sustentou, ainda, que, no dia 

30/08/2018, a requerida enviou o Termo de Ocorrência nº 660183, 

relatando que houve irregularidade no sistema de medição e os meses a 

recuperar seriam 06/2018 e 07/2018, gerando o valor de R$ 22.264,08 

(vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). 

Acrescentou que tal cobrança é ilegal, uma, porque não houve prestação 

do serviço, já que a bomba ainda não tinha sido instalada; duas, porque é 

ilegal a cobrança por consumo presumido; três, porque o débito foi 

apurado de forma unilateral. Assim, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência, para determinar que a ENERGISA se abstenha de 

suspender o fornecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

6/2638813-2, bem como se abstenha de proceder com a cobrança ou 

notificação das faturas em discussão, impedindo ainda que a requerida 

insira o nome do SANEAR nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

pugnou pela procedência da ação, para declarar a inexistência dos 

débitos referentes às faturas com vencimentos para 28/11/2018, no valor 

total de R$ 22.264,08 (Id. 16027355). O pedido de tutela provisória de 

urgência foi deferido (Id. 16232259). Citada, a requerida apresentou 

contestação, dizendo que toda a inspeção foi acompanhada pelo Sr. João 

Couto, que se identificou como funcionário da parte autora, ao qual foi 

entregue uma cópia do termo de ocorrência, razão pela qual o autor não 

pode alegar desconhecimento do procedimento adotado. Disse que 

realizou a revisão do consumo utilizando como parâmetro de cobrança a 

regra do artigo 115, III, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Alegou que 

a cobrança contestada nada mais é do que a recuperação de receita do 

período em que a energia consumida no imóvel do autor não era 

corretamente medida, o que pode ser verificado pelo histórico de consumo 

juntado, o qual aponta um aumento significativo da média do consumo 

após a regularização do aparato de medição. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. A requerida apresentou reconvenção, no corpo 

da contestação, nos termos do artigo 343 do CPC, requerendo que a parte 

autora seja condenada ao pagamento do valor discutido na inicial, qual 

seja, R$ 22.264,08, devidamente corrigido e acrescido de juros (Id. 

17038654). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação. 

Na mesma oportunidade, rechaçou a reconvenção proposta pela 

requerida (Id. 17237180). Na fase de especificação de provas, o autor 

requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

requerida. A requerida, por sua vez, permaneceu inerte (Id. 17938654 e 

27073520). É o relatório. Decido. Verifico que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do processo nem de julgamento antecipado do 

mérito, previstas nos artigo 354 a 356 do CPC, e não há questões 

processuais pendentes de análise. No caso em tela, o ônus da prova será 

na forma estabelecida nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, ou seja, 

incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e à ré 

a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Assim, para comprovar os fatos indicados na petição 

inicial, DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte requerida, por serem necessárias para o julgamento da causa. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 

2020, às 14h00min. 1) As testemunhas das partes deverão ser arroladas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455 do CPC). 2) Intime-se a parte requerida para prestar depoimento 

pessoal, advertindo-a de que o não comparecimento ou, comparecendo, 

se recusar a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do 

CPC). 3) Intimem-se as partes desta decisão, cientificando-as de que têm 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007680-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007680-03.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

LAUDICÉIA APARECIDA GOUVEIA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

e do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que a sua 

genitora, Irenice Batista, faleceu em decorrência de negligência dos 

médicos da rede pública de saúde, porque embora a mesma padecesse 

de insuficiência renal e hipertensão, fazia sessões de hemodiálise 

regularmente, até que, no dia 14/2/2017, ao procurar o Pronto Atendimento 

do Hospital Antônio Santos Muniz, teria sido diagnosticada com 

pneumonia, e internada por 8 (oito) dias sem se submeter a qualquer 

sessão de hemodiálise. Consta na petição inicial que cinco dias antes do 

falecimento da mãe da autora, em 18/2/2017, o médico Nelson Dias de 

Morais teria indicado a internação de sua genitora na UTI; no entanto, a 

vaga somente teria sido disponibilizada em 23/2/2017, às 8h30min, e a 

transferência se concretizado às 16h12min. Diante da demora na 

transferência de sua mãe aliado à ausência das sessões de hemodiálise, 

a paciente não resistiu e faleceu às 16h55min do dia 23/2/2017. Em razão 

disso, a autora requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), a título de danos morais, acrescidos de 

juros e correção monetária. Regularmente citado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO apresentou contestação, onde arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois o Município de Rondonópolis/MT é o responsável 

pelo Hospital Antônio Santos Muniz. O hospital não pertence aos quadros 

da Administração Direta ou Indireta do Estado de Mato Grosso, não 

havendo que se falar em responsabilização deste, seja a título de 

solidariedade ou subsidiariedade. No mérito, sustentou a inexistência de 

obrigação de indenizar, já que a só ocorrência do evento danoso não 

importa necessariamente na obrigação de indenizar, havendo 

necessidade, para tanto, de comprovação de que o réu agiu de forma 

ilícita, deixando de cumprir um dever que, em situação normal, deveria ter 

cumprido, ou seja, é imprescindível que a parte autora demonstre a falta 

do serviço (negligência), para caracterizar a responsabilidade subjetiva do 

Estado, o que não ocorreu no caso em exame. O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, sustentando a 

ausência de nexo causal entre a conduta da administração pública e o 

resultado morte, bem como a não comprovação de falha no tratamento 

médico despendido à genitora da autora. A parte autora impugnou as 

contestações. Na fase de especificação de provas, somente a autora 

requereu a oitiva dos médicos que atenderam a falecida, para que estes 

possam explicar com clareza a razão dos procedimentos adotados no 

tratamento da paciente, bem como a realização de perícia indireta para 

comprovação dos fatos alegados. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Como se 

observa da petição inicial, a responsabilidade pelo falecimento da mãe da 

autora é imputada tanto ao Município de Rondonópolis, quanto ao Estado 

de Mato Grosso. Ao Município, pois diversas falhas teriam ocorrido no 

âmbito do Pronto Atendimento do Hospital Antônio Santos Muniz por 

ocasião do atendimento dispensado à falecida. Ao Estado de Mato 

Grosso, pela não indicação imediata de UTI, sendo este responsável por 

administrar o sistema. Não se pretende discutir, neste momento, se o 

Estado de Mato Grosso é ou não o responsável pelo falecimento da mãe 

da autora, mas sim verificar se o Estado pode ou não figurar no polo 

passivo da demanda. Os fatos articulados na inicial dão conta de que, 

independentemente de eventual falha na prestação de serviços por parte 

do Hospital Municipal de Rondonópolis, o longo tempo de espera por uma 

vaga de UTI, cujo sistema é administrado pelo Estado de Mato Grosso, é o 

que teria também ocasionado a morte da mãe da autora. Nesse sentido, 

inarredável concluir que o Estado de Mato Grosso, por ser o administrador 

do sistema de vagas em UTI (Central de Regulação de Urgência), pode, em 

tese, ser responsabilizado diante de eventual falha na prestação desse 
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serviço, desde que, evidentemente, haja nexo causal entre essa falha e a 

morte causada. Registro que a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes da Federação nas 

ações e serviços públicos de saúde. A Constituição Federal, em seus 

artigos 196, “caput”, e 198, parágrafo 1º, estabelecem: Artigo 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. Artigo 198. (...) § 1º. O 

sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SUS – LEGITIMIDADE PASSIVA 

SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO – ARTS. 196 E 198, § 

1º, DA CF/88 – I – É da competência solidária entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do 

serviço de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto 

pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 

196 e 198, §1º, da Constituição Federal – II - Recurso especial improvido. 

(REsp. 773657/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. em 

08/11/2.005)”. Assim, é o caso de se reconhecer a legitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso na ação ajuizada, motivo pelo qual afasto a 

referida preliminar. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre: a) a existência do suposto dano experimentado pela autora, 

o nexo de causalidade e o possível valor dos danos pleiteados na petição 

inicial; b) identificação da suposta omissão no Pronto Atendimento no 

período em que a falecida permaneceu internada; c) omissão do Estado na 

transferência da falecida para uma UTI. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (art. 357, III do CPC) Segundo a legislação consumerista, "Art. 6º- 

são direitos básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada 

a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências." No entanto, em que pese à existência 

de relação de consumo no presente caso, a regra da inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII do CDC) não pode ser aplicada em toda e qualquer 

ação. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova somente se justifica se 

houver hipossuficiência do consumidor quanto à produção de determinada 

prova, ou seja, quando o direito deste se coloca em risco em virtude da 

impossibilidade de acesso à prova pretendida. Além disso, é indispensável 

que se faça presente a verossimilhança das suas alegações. Do cotejo 

dos autos extrai-se que as partes instruíram a petição inicial e 

contestação com diversos documentos e pugnaram pela produção de 

prova oral em audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, entendo 

que não há que se falar em hipossuficiência da parte autora em 

comprovar o seu direito, notadamente porque a demonstração se dará por 

meio de análise de documentos já apresentados com a petição inicial, 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, não restando dificultado o 

seu acesso aos meios de prova do direito arguido. Consequentemente, a 

manutenção da regra geral quanto ao ônus da prova (art. 373, CPC/2015) 

é medida que se impõe, razão pela qual não inverto o ônus da prova. IV – 

DA PROVA PERICIAL. A despeito dos autores terem manifestado pela 

produção de prova pericial indireta, entendo que a produção de prova em 

audiência e as provas documentais acostadas aos autos são suficientes 

para o deslinde da causa. Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla 

liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que 

lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, 

mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção. Neste 

sentido é a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. 

INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA 

COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o 

indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o 

deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis 

ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação 

possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de 

demarcação de terras. 3.- a Lei nº 6.001/73, em seu art. 19, afasta a 

possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação 

de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 

2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA 

TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Ademais, a parte autora sequer 

indicou em que consistia a prova pericial indireta. Vale lembrar que a 

autora pretende ouvir os “médicos que atenderam a falecida genitora da 

autora, para que estes possam explicar com clareza a razão dos 

procedimentos adotados no tratamento da falecida”. É evidente que essa 

medida é mais do que suficiente para o esclarecimentos dos fatos. Sendo 

assim, entendo que a perícia, além de desnecessária, apenas prejudicaria 

a celeridade do trânsito processual. Assim, INDEFIRO o pedido de prova 

pericial indireta, por ser desnecessário ao deslinde da causa. V - DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, por serem 

necessárias para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h30min. b) As 

testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Caso alguma testemunha indicada pela 

parte autora seja servidor público, expeça-se mandado de intimação, nos 

termos do artigo 455, § 4º, III. A secretaria deverá, ainda, requisitar a 

testemunha ao chefe da repartição em que estiver lotada. d) Intime-se a 

parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de que o não 

comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será aplicada a 

pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). e) Em substituição à perícia, 

determino a produção de prova técnica simplificada, consistente na oitiva 

de todos os médicos que tiveram contato com a vítima. Competirá a parte 

autora indicar os nomes e endereços de todos os médicos que atenderam 

a vítima, a fim de que sejam intimados por mandado para comparecerem na 

audiência de instrução. A parte autora também poderá indicar médico 

especialista para ser ouvido em juízo. Intimem-se todas as partes, 

advogados e Procuradores do Município. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito o

Intimação 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:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007360-16.2019.8.11.0003

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:

CLAUDIO JEOVANE DE SOUZA (RÉU)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009301-98.2019.8.11.0003

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:

LAERCIO DORIGON FERREIRA (RÉU)
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Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001965-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA (AUTOR(A))

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 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001965-43.2019.8.11.0003. AUTOR(A): ELZA DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS MAIA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTO Nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338, para realizar a perícia nos prontuários médicos 

juntados aos autos, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados do dia de início dos trabalhos periciais. A empresa 

nomeada deverá indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome do médico 

perito ginecologista e obstetra que realizará os trabalhos. 2. 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. 3. Nada sendo arguido, intime-se o perito para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. 4. 

Apresentada a proposta, intimem-se as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. 5. Os 

honorários periciais serão suportados pelo INSS em razão da autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. 6. Apresentado o laudo pericial, designarei 

a audiência de instrução e julgamento. 7. Intimem-se as partes para, 

querendo, pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 10 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013779-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (EMBARGANTE)

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:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352392 Nr: 7520-49.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO ALI DIB

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

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFREDO ALI DIB, Cpf: 43162657687, 

Rg: 119.925.0, Filiação: Fatime Ali Dib e Ali Sleiman Dib, data de 

nascimento: 13/05/1962, natural de Poxoreu-MT, solteiro(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da avaliação do imóvel 

objeto da penhora efetivada nos presentes autos, e querendo, nos termos 

do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTODEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, formulado pela parte autora (fls. 

104).Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 01 de novembro de 2019

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 428-98.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEKL, DDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

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

OAB:OAB/MT3719, JESSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 INTIMAÇÃO AO DRº DUILIO PIATO JUNIOR, para que INFORME DADOS 

BANCÁRIOS DE WILSON KOEI KANACILO JÚNIOR, para que seja expedido 

ALVARÁ JUDICIAL DOS VALORES BLOQUEADOS nos autos, conforme 

determinado.

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: 1004205-73.2017.8.11.0003(PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [ISS/ IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS]; Valor causa: R$ 5.798,28;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: NICLENE CASTRO DOS SANTOS - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: NICLENE CASTRO DOS SANTOS - ME, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 08.774.348/0001-48, 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 
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2010,2011- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 1393/2013, 

17644/2013, 337/2015.

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, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008655-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA FRANCISCA DOS PASSOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o teor da certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000984-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES PAULIKEVIS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos etc. Tendo em vista que o Estado de Mato Grosso 

informou no ID 27289729 o pagamento do débito exequendo, de rigor o 

reconhecimento da satisfação da obrigação. Via de consequência, 

declaro extinto a presente execução fiscal, ante o pagamento do débito, 

conforme disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

pelo executado. Intime-se o executado para recolher as custas e informar 

conta bancária de sua titularidade para levantamento das quantias 

vinculadas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, devolva-se ao 

executado o valor penhorado nos autos. P. R. I.C. Rondonópolis/MT, data 

da assinatura eletrônica. Francisco Rogério Barros Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001005-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Vistos etc., Tendo em vista o teor do Ofício nº 653/2019, expedido pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, onde informou a arrematação do 

veículo de Placa GFN-2428, Toyota/Corolla XEI 18VVT, o qual também 

havia sido penhorado nestes autos, determino a baixa da restrição 

efetuada no prontuário do veículo por meio do sistema RENAJUD. Oficie-se 

o referido juízo comunicando-lhe desta decisão, bem como informando o 

valor atualizado do débito e consignando se tratar de dívida de natureza 

tributária, a fim de fazer a devida reserva nos valores da arrematação em 

eventual preferência em concurso de credores. No mais, cumpra-se a 

decisão de ID 25389795, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Francisco Rogério Barros 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADERALDO ARAUJO SIMAO, Cpf: 

63166356134, Rg: 0961578-4, Filiação: Sebastiao Benedito Simão e 

Tereza Barros de Araujo, data de nascimento: 16/09/1970, natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), aposentado e corretor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido para constituir novo patrono no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de nomeação da Defensoria Pública para prosseguir com 

sua defesa técnica nos autos da ação penal em apreço.

Despacho/Decisão: 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.

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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689825 Nr: 2757-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIRENE DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699 MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 (...)com certeza que ocorreu, posto que a versão da ré é divergente da 

testemunha presencial. Logo, entendo que cabe ao Conselho de Sentença 

deliberar quanto à ocorrência ou não da legítima defesa.3. 

Dispositivo.PRONUNCIO Aldirene da Silva Santana para que seja julgada 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do 

art. 121, § 2º, II, do Código Penal, com observância na Lei 8.072/90, vez 

que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 

do Código de Processo Penal.Operando-se a preclusão “pro judicato”, 

manifestem-se as partes na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal, para que, no prazo de 05 dias, apresentem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 05, oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 690671 Nr: 3473-52.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO AMARO DA SILVA FILHO, ISAQUIEL 

JOSE EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 13612

 Vistos em correição.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600560 Nr: 4996-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO, ALEXANDRE ALVES 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA NUNES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:OAB/RO 4704

 Dra. Érica Guimarães, OAB:OAB/RO 4704 para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a peça pertinente ou informar se não patrocina a defesa 

do réu, sob pena de aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do art. 265 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696201 Nr: 8571-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO NASCIMENTO HILGERT, HELINTON 

SILVERIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FLÁVIO 

NASCIMENTO HILGERT nas penas do art. 155, §4º, II e IV do Código Penal 

do Código Penal e o réu HELINTON SILVERIO ALVES nas penas do art. 

155, §4º, IV do Código Penal todos do Código Penal.Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria da pena do acusado Flávio Nascimento Hilgert.A culpabilidade 

do acusado é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais, 

conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Existem 

duas circunstâncias, o concurso de agentes e o abuso de confiança. O 

primeiro será usado para qualificar o delito e o segundo deve ser 

ponderado neste (...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614381 Nr: 5012-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONISIO MOREIRA DA COSTA, ANDERSON 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:OAB/MT 

5397-B

 Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Belonísio Moreira da Costa e Anderson dos Santos como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. 

[...] Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos 

acusados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.[...] Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614381 Nr: 5012-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONISIO MOREIRA DA COSTA, ANDERSON 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:OAB/MT 

5397-B

 Autos nº 5012-63.2013.811.0064 – Cód. 614381

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 159, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação acerca da impossibilidade de citação 

do réu ANDERSON DOS SANTOS, uma vez que na cota ministerial 

somente faz referência ao acusado Belonisio Moreira.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695594 Nr: 7979-71.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 Autos nº 7979-71.2019.811.0064 – Cód. 695594

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Rafaela Moreira Martins Mizuguti como incurso (a) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.
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 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DETERMINO que seja retificada a capa dos autos para constar o 

verdadeiro nome da denunciada Rafaela Moreira Martins Mizuguti.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614381 Nr: 5012-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONISIO MOREIRA DA COSTA, ANDERSON 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:OAB/MT 

5397-B

 Autos nº 5012-63.2013.811.0064 – Cód. 614381Vistos.Considerando a 

localização de novo endereço do réu Anderson dos Santos junto a Rede 

INFOSEG (fls.163), determino que se proceda a nova citação/intimação do 

mesmo (...) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração 

de dois meses a cinco anos.Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou 

da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, 

poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do 

Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, 

decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua 

obtenção.Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a 

medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, 

caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, 

como medida cautelar, tendo em mira que os réus se encontram em local 

incerto e não sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, 

início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira 

nacional de habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, 

salientando que os réus devem comparecer perante este juízo para ser 

citados e responder a presente ação penal, momento em que será 

imediatamente determinada a suspensão da presente medida. Após, caso 

os réus não constitua advogado ou apresente resposta à acusação, 

volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da aplicação do 

art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695433 Nr: 7823-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR SOLABARRIETA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7823-83.2019.811.0064 – Cód. 695433

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado EDIMAR 

SOLABARRIETA PEREIRA como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 658241 Nr: 7413-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO DIAS DA SILVA, Rg: 2153218, 

Filiação: Analia Dias da Silva, data de nascimento: 16/04/1995, 

brasileiro(a), natural de Costa Rica-MS, solteiro(a), gerente de lava jato, 

Telefone (66)99603-0917. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Diogo Dias da Silva, 

brasileiro, solteiro, natural de Costa Rica/MS, nascido em 16/04/1995, 

portador do RG 2153218 SEJSP/MS, filho de Anália Dias da Silva, residente 

na Rua Pedro Paulo de Andrade, nº 155, Bairro Residencial Vila Mineira, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções 

do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97.(...)Sendo assim, torno definitiva a 

pena do réu em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao 

pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.Analisando os autos, 

verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as 

circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro, determino proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) 

meses.(...)DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito de apelar, 

insta observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, 

considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se 

ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo 

Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da 

presente sentença.CONDENO o acusado ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais.( . . . )Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 691692 Nr: 4359-51.2019.811.0064

 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): BENEDITO SALVADOR DOS SANTOS, SIDINEI 

SILVA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B3, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161-MT

 – DispositivoPosto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na 
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denúncia para o fim ABSOLVER os acusados BENEDITO SALVADOR DOS 

SANTOS e SIDINEI SILVA DAMASCENA, qualificados, das imputações de 

infração ao art. 33 c.c art. 40, VI e art. 35, todos da Lei 11.343/06 com 

esteio no art. 386, VII, do CPP.Diante da sentença prolatada, assegura-se 

aos acusados o direito de, querendo, recorrer em liberdade.EXPEÇA-SE 

alvará de soltura, devendo os acusados ser postos em liberdade, salvo se 

por outro motivo não estiverem presos.Restituam-se os objetos e valores 

apreendidos, desde que comprovada a propriedade.A Autoridade Policial 

deverá incinerar a droga apreendida, resguardando quantidade 

necessária para eventual contraprova, bem assim o encaminhamento 

laudo circunstanciado a esse juízo tudo conforme o art. 32, §§1º e 2º da 

Lei n° 11.343/06.Oficiem-se aos Institutos Estadual e ao 

Federal.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em 

julgado, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome da 

denunciada e com as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696540 Nr: 8885-61.2019.811.0064

 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): MARCOS ROSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Código: 696540. Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de 

modo insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de 

modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das 

hipóteses do art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA 

ajuizada em desfavor de MARCOS ROSA MENDES.6. COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.7. 

Designa-se audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de março 

de 2020, às 14h30min, data única disponível.8. INTIMEM-SE as partes , as 

testemunhas/informantes , bem como o acusado.9. Providencie a 

CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.10. Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.11. Ciência ao MPE.12. CUMPRA-SE com urgência, devendo 

o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.Rondonópolis – MT, 16 de dezembro de 2019.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 619017 Nr: 2115-28.2014.811.0064

 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): ABRAÃO MORAES DA SILVA, ADMILSON 

RODRIGUES, ILDEIR FERREIRA LOPES, RAFAEL FRANCISCO DOS 

SANTOS, ANDRESIO CAMILO SILVA, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

MACHADO, SEBASTIAO JUSTILIANO DA SILVA, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, DALVA RAMOS DE SOUZA, FABIANO SABORÉ LARA, 

ELIAS RAMOS DE SOUZA, JULIANA DE MATOS SILVA, GILSON ANTONIO 

DA SILVA, LEANDRO CEZÁRIO DE LIMA, LUIZ CARLOS CALIXTO DA 

COSTA, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS, APARECIDO SERGIO DA 

SILVA, MARCELO EDUARDO CURSINO BRAGA, WESLEY JUNIOR 

SANTOS PEREIRA, SUEDER FELIZARTI LOPES, RICARDO FERREIRA 

VIDOTTO DE AZEVEDO, JAILSON ARCOVERDE DOS SANTOS, ERIKEDMA 

ALVES DA SILVA, NELSON RIBAS XIMENES DA SILVA, MARCELO ALVES 

DA SILVA, ESPEDITO DA SILVA, CARLOS ALBERTO CASTRO DE SOUZA, 

ROMILDO ALVES FERREIRA, PAULO CESAR DA SILVA, ROMARIO DE 

MENEZES RIBEIRO, EVANDO DIONIZIO DA SILVA, MAURO FRANCISCO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699 MT, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT, DEFENSOR 

- OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12.062/MT, 

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:OAB/MT 7.672, 

DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899, FLAVIA ALMIRAO 

DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, João Batista Borges Júnior - OAB:, JUSCELINO 

BARETO MONTEIRO - OAB:3.764/MT, KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8.169, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566, Mauro Marcio 

Dias Cunha - OAB:5391-MT, Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT, RONILDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.883-MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:MT/ 8.948, WAGNER LEITE 

DA COSTA PINTO - OAB:12829, Walter Fernandes Fidelis - 

OAB:2.385-B, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALBERTO CASTRO DE SOUZA, 

Cpf: 04194303342, Filiação: Firmina Raimunda Castro de Sousa, data de 

nascimento: 19/03/1981, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: I –Trata-se de ação penal pública incondicionada, 

ajuizada pelo Ministério Público.Às fls. 2.870 determinou-se que a 

advogada do acusado Ricardo Ferreira Vidotto de Azevedo apresentasse 

a defesa preliminar, no prazo de 48 horas, sob pena da multa prevista no 

art. 265 do CPP.A Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga apresentou 

justificativa, esclarecendo que foi contratada pelo acusado Ricardo 

Ferreira apenas para apresentar pedido de liberdade provisória na 1ª 

instância e impetrar Habeas Corpus perante o TJMT, restando excluído ato 

de defesa na fase policial ou judicial. Diante disso, pleiteou pela exclusão 

de seu nome, a fim de evitar futuras intimações (fls. 2876/2880).Em 

seguida, a defesa constituída apresentou defesa preliminar (fls. 

2886/2888).II – Acolhe-se a justificativa apresentada pela Dra. Flávia 

Almirão dos Santos Espanga em fls. 2876/2880.Contudo, indefere-se o 

pedido de renúncia de mandato, pois consoante se infere do art. 5º, §3º 

da Lei 8.906/95 e art. 112, §1° do NCPC, o Advogado que renuncia ao 

mandato que lhe fora outorgado continua a patrocinar a Defesa do seu 

constituinte pelo prazo de dez dias, interstício temporal que se sequer 

iniciou o escoamento porque não há prova nos autos de NOTIFICAÇÃO DA 

RENÚNCIA.Nesse caminhar, não se pode tributar ao combalido Judiciário o 

ônus de cientificar a parte da renúncia porque a lei que rege a atividade da 

Advocacia atribui o dever ao Advogado constituído, conclusão esta que 

também se extrai do art. 13 do Código de Ética e Disciplina do Advogado 

.Além disso, o acusado Ricardo Ferreira Vidotto de Azevedo, através da 

procuração de fls. 430, outorgou à Dra. Flávia Almirão dos Santos 

Espanga, amplos poderes para foro geral, com cláusula ad juditia, em 

qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 

direito as ações competentes, de defendê-lo nas contrárias, até final 

decisão, especialmente para patrocinar a defesa nestes autos, não 

havendo qualquer menção na referida procuração de que a defesa foi 

constituída apenas para apresentar pedido de liberdade.Portanto, não há 

como reconhecer o pedido de renúncia formulado em fls. 2876/2880, 

tendo em vista que não houve a notificação do acusado para constituir 

novo advogado.Tendo em vista a apresentação de defesa preliminar de 

fls. 2886/2888, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 2.870, 

expedindo o necessário.Por fim, nova conclusão.

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672453 Nr: 4713-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Ação Penal: 4713-13.2018.811.0064 - Código: 672453

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ADRIANO DE SOUZA VITOR, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 158, 

caput, Artigo 61, “h”, , Artigo 305, c/c Artigo 71 e Artigo 69, todos do 

Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 624/2017 (fls. 

04/59).

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2019 (fls. 60/60vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 88/89.

O acusado foi devidamente citado em 27 de setembro de 2019 (fl. 70).

A resposta à acusação está carreada às fls. 73/75.

Após, vieram-me os autos conclusos.

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. 60/60vº 

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 

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 11/08/2020, às 

14h30min.

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.: 689892 Nr: 2807-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUCIO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15465/MT

 Ação Penal: 2807-51.2019.811.0064 - Código: 689892

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MARIO LÚCIO MARTINS DE SOUZA, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito Artigo 136, 

§ 3º do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 14/2019 (fls. 

04/29).

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2019 (fl. 30/30 vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 37/38.

O acusado foi devidamente citado em 16 de outubro de 2019 (fl. 44).

A resposta à acusação está carreada às fls. 45/49.

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. 55).

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a defesa requer a 

desclassificação do delito tipificado no Artigo 136, § 3º do Código Penal. E, 

por consequência que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para 

que possa fazer o aditamento da denúncia.

 Anoto que, a descrição de errônea da qualificação penal atribuída ao 

evento delituoso de 20/10/2018, não prejudicou a condução da defesa 

técnica do acusado, eis que presentes, na exordial acusatória, os 

elementos constitutivos do próprio tipo descrito no Artigo 136, caput, do 

Código Penal.

 Além disso, o equivoco contido na denúncia, trata-se de mero erro 

material, que por si só não é capaz de gerar qualquer contradição ou 

dúvida acerca do provável cometimento do delito imputado ao acusado.

 No mais, apesar de alegar abstratamente a ocorrência de um suposto 

prejuízo para o acusado, a defesa nada comprovou nesse sentido.

Cumpre ressaltar, ainda, que os argumentos da defesa não devem 

prosperar, a uma porque a decisão de fl. 30/30vº 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 

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 13/08/2020, 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.
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Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 690140 Nr: 3036-11.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB:7.043/MT, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 Ação Penal: 3036-11.2019.811.0064 - Código: 690140

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no 

Artigo 129, § 9 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 60/2019 (fls. 

04/39).

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2019 (fls. 40/40vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 46/47.

O acusado foi devidamente citado em 11 de setembro de 2019 (fl. 51).

A resposta à acusação está carreada às fls. 55/58.

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. 62/63).

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. 40/40vº 

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 

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 

16h30min.

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, 16 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660238 Nr: 9185-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.438/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT-18839/O

 Ação Penal: 9185-91.2017.811.0064 - Código: 660238

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no 

Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 , com observância na Lei nº 

11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 270/2017 (fls. 

04/58).

A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2018 (fls. 59/59 vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 67/68.

O acusado foi citado por edital, deixando o prazo transcorrer “in albis” 

para apresentar defesa. Diante disso, os autos foram remetidos para 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo que o digno 

Defensor Público requereu a suspensão do processo do Artigo 366 do 

Código de Processo Penal fls. 76/83.

 O Ministério Público opinou favorável ao pedido da defesa (fl. 84).

 O processo foi suspenso, conforme consta na decisão de fl. 85.

 Todavia, o acusado compareceu a Secretaria deste Juízo Especializado e 

foi devidamente citado em 18 de setembro de 2019 (fl. 86).

A resposta à acusação está carreada às fls. 88/96.

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. 101/102).

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. 59/59vº 

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 

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 

15h30min.

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 
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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, 16 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662126 Nr: 10676-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Santos da Silva - 

OAB:23487/O

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado THIAGO FRANCISCO GOMES, pela prática da conduta 

descritas Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e ABSOLVÊ-LO dos 

crimes descritos no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 15 da Lei nº 

10.826/2003 ISTO POSTO, CONDENO o acusado THIAGO FRANCISCO 

GOMES, devidamente qualificado nos autos, 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, 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.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Decisão

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio n. 17391-76.2019.811.0015 Cód. 

371205

Requerente: Gilmara Cristina Campos Filgueiras

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pela servidora Gilmara Cristina Campos Filgueiras, Técnica 

Judiciária, matrícula 11491, referentes ao quinquênio de 13.12.2014 a 

13.12.2019.

A Central de Administração desta Comarca informou, que a servidora foi 

nomeada efetivamente no cargo de Oficial Escrevente, conforme Ato n. 

321/2004-CM, de 7.12.2004, tomou posse no dia 13.12.2004 e foi 

declarada estável a partir de 13.12.2007, conforme Ato 174/2008-CM, de 

3/3/2008. Em 1º/3/2013, requereu vacância do cargo de Técnico 

Judiciário, em razão de ter sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Oficial de Justiça na comarca de Cláudia - MT, onde exerceu 

suas funções até 2/6/2014, quando foi reconduzida ao cargo de Técnico 

Judiciário nesta comarca. Requereu e obteve deferimento de 

licença-prêmio referente ao quinquênio 2004/2009 e 2009/2014, bem como 

não infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b, c e d, da 

Lei Complementar n.º 04/90, no período mencionado, conforme certidões 

subscrita por esta Diretoria e pela Diretoria do Foro de Cláudia - MT.

É o Breve Relato

O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada período 

aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão 

em espécie, extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.

§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

O artigo 110 assim prevê:

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Diante disso, defiro a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

relativos ao quinquênio de 13.12.2014 a 13.12.2019, para serem 

usufruídas oportunamente.

Cientifique a servidora, encaminhe cópia desta decisão ao DRH/TJ e 

proceda-se às anotações na ficha funcional.

Cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquive-se os 

autos.

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

Sinop, 16 de dezembro de 2019

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio n. 17422-96.2019.811.0015 Cód. 

371243

Requerente: Rosimeiry Moraes Nunes

 Vistos,

 ROSIMEIRY MORAES NUNES, matrícula: 11493 requer a concessão de 90 

(noventa) dias de licença-prêmio, referentes ao quinquênio 16.12.2014 a 

16.12.2019.

As informações prestadas pela Central de Administração são no sentido 

de que a servidora foi nomeada efetivamente no cargo de Oficial 

Escrevente-PJAJ-NM, conforme Ato n. 321/2004-CM, de 7.12.2004, tomou 

posse no dia 16.12.2004 e foi declarada estável a partir de 16.12.2007, 

conforme Ato n. 174/2008-CM, de 3.3.2008.

 Requereu e obteve deferimento de licença-prêmio referente ao quinquênio 

2004/2009 e 2009/2014, e não infringiu as disposições do artigo 110 da 

Lei Complementar 04/90, e o artigo 2º da LC nº 59, que preveem a 

concessão deste benefício.

 É o Breve Relato

O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada período 

aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão 

em espécie, extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.

§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

O artigo 110 assim prevê:

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Diante disso, defiro a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

relativos ao quinquênio de 16.12.2014 a 16.12.2019, para serem 

usufruídas oportunamente.

Cientifique a servidora, encaminhe cópia desta decisão ao DRH/TJ e 

proceda-se às anotações na ficha funcional.
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Cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquive-se os 

autos.

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

Sinop, 16 de dezembro de 2019

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio 16862-57.2019.811.0015 - cód. 

370290

Requerente: Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Vistos, etc...

CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA, matrícula 5477, Técnica 

Judiciária, requer a concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, 

referentes ao quinquênio 29.3.2014 a 29.3.2019. As informações 

prestadas pela Central de Administração são no sentido de que a 

servidora foi efetivamente nomeada, no cargo de Oficial Escrevente, 

conforme Ato 33/94-CM de 9/2/1994, tomou posse em 29/3/1994, 

tornando-se estável em 29/3/1996, conforme Ato 92/96/CM, de 12/8/1996.

 Requereu e obteve deferimento de licença-prêmio referentes aos 

quinquênios 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014. A Central de 

Administração informa ainda, que no período solicitado, a servidora não 

infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar 04/90, que 

prevê a concessão do benefício.

 É o Breve Relato

O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada período 

aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão 

em espécie, extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.

§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

O artigo 110 assim prevê:

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Diante disso, defiro a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

relativos ao quinquênio de 29.3.2014 a 29.3.2019, para serem usufruídas 

oportunamente.

Cientifique a servidora, encaminhe cópia desta decisão ao DRH/TJ e 

proceda-se às anotações na ficha funcional.

Cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquive-se os 

autos.

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

Sinop, 13 de dezembro de 2019

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Autos Código 363964

Vistos,

Trata-se de recurso formulado pelos candidatos Mateus Alpino Padovan e 

Mateus Henrique Chapla, contra a publicação do gabarito preliminar do V 

Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários do Fórum da 

Comarca de Sinop (edital n. 16/2019-DF). Ás fls. 40/41 consta o parecer 

da comissão do teste seletivo pelo não provimento dos recursos. Em 

observância ao contido no item 9.3 do Edital n.º 13/2019-DF, passo a 

analisá-los:

Recurso do candidato Mateus Henrique Chapla interposto contra as 

questões 3, 8 e 16 como segue:

Questão 3: Nesta questão o candidato alega que "o verbo em destaque 

não encontra consonância com o objeto da oração, tendo em vista que o 

mesmo não se encontra no infinitivo pessoal "Atingir", regência verbal 

correta da oração, além do mais, trata-se de um verbo transitivo indireto e, 

como Pedro Lenza ensina em seu livro "Português esquematizado", nesse 

tipo de regência é o verbo que pede um complemento que pode ou não 

ligar-se através de preposição" (sic).

De acordo com as regras de Regência Verbal, constata-se que o verbo 

atingir apresenta uma transitividade indireta, estabelecendo regência com 

a preposição "a", nos seguintes sentidos: quando indica atingir "algo" ou 

"alguém" e quando indica o ato de alcançar um determinado lugar, valor ou 

importância. Desta forma, a alternativa correta é letra "d", conforme consta 

do gabarito preliminar.

Questão 08: O candidato sustentou, em suma, que trata-se de questão de 

interpretação subjetiva, a qual induz a erro na interpretação da fração 

diária a ser computada para resolução da questão, o que o levou a 

contabilizar o horário comum de funcionamento do comércio, das 6h às 

17h.

O enunciado da questão diz que: "Uma padaria produz 100 pães a cada 

quatro horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos 

pães ela produz durante um dia?"(sic). Assim, nota-se, sem muito esforço, 

que são frágeis os argumentos do candidato, pois a resolução da questão 

carecia de simples cálculo matemático senão vejamos:

 Considerando que a padaria fica aberta durante 16 horas diárias e que 

produz 100 pães a cada 4 horas, bastava fazer a conta: 16h/4h, o que 

resultaria em 4 períodos de produção. Logo, se produz 100 pães em um 

período de 4 horas, em 4 períodos produzirá 400 pães. Assim, a resposta 

correta está inserida na letra "c", conforme elencada no gabarito 

preliminar.

Questão 16: Nesta questão o referido candidato sustenta haver "lacunas" 

e "controvérsias às bordas da palavra apenas" (sic). O enunciado da 

questão diz:

Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção correta.

a) Compete à União, aos estados, ao DF e aos municípios legislar 

concorrentemente sobre direito penitenciário, cabendo à União apenas o 

estabelecimento de normas gerais.

b) No âmbito da competência privativa da União, lei complementar poderá 

autorizar os estados e os municípios a legislarem sobre questões 

específicas de comércio exterior.

c) Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente a respeito de comércio interestadual.

 d) Incumbe aos estados explorar os serviços locais de gás canalizado.

 No ponto, verifica-se que a questão exigia conhecimento de competência 

concorrente para legislar sobre direito penitenciário (artigo 24 caput e 

inciso I, da Constituição Federal).

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(grifei)

Desse modo, a competência concorrente prevista no artigo mencionado é 

tão somente entre União, Estados e Distrito Federal, não abrangendo, 

assim, os municípios, o que fragiliza os argumentos do candidato, uma vez 

que a palavra "municípios" já torna a alternativa "A", por si só incorreta, 

sendo irrelevante a ausência de vírgula após a palavra apenas, na 

alternativa "A". Assim sendo, consoante disposto no artigo 25, §2º, da 

Constituição Federal , a resposta correta está inserida na alternativa "d", 

conforme gabarito preliminar.

 Recurso interposto pelo candidato Mateus Alpino Padovan:

Questão 07: O candidato Mateus Alpino Padovan, em síntese, arguiu que a 

resposta da questão 07, seria a alternativa "A", onde consta como 

resposta (inferior a 0,36). No entanto, não lhe assiste razão. Senão 

vejamos:

A questão era: Em um setor de uma fábrica trabalham 10 pessoas que 

serão divididas em dois grupos de cinco pessoas cada para realizar 

determinadas tarefas. João e Pedro são duas dessas pessoas. Nesse 

caso, a probabilidade de João e Pedro ficarem no mesmo grupo é:

a) inferior a 0,36

b) superior a 0,36 e inferior a 0,40

c) superior a 0,40 e inferior a 0,42

d) superior a 0,42 e inferior a 0,46

 Inicialmente, insta consignar que a questão impugnada questionava a 

probabilidade de João e Pedro ficarem no mesmo grupo, de modo que, 

para se chegar ao resultado proposto pela questão deveria ser 

considerado que 1 deles já estava em um dos 2 grupos, assim, restariam 9 

pessoas para disputar 1 das 4 vagas restantes naquele grupo que um 
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deles já estava.

Desta feita, para se chegar ao resultado lógico, acerca da probabilidade 

do caso proposto pela referida questão, deve-se separar o grupo de 10 

pessoas em 02 subgrupos, e, considerar que um deles, João, por 

exemplo, esteja no subgrupo B, de modo que, restam 4 vagas nesse 

subgrupo B, e, portanto, a probabilidade de Pedro estar nele é de 4/9 = 

0,44.

 Desse modo, deve-se considerar que existem 4 vagas para ser 

disputadas pelas 9 pessoas que restaram, logo, a resposta correta está 

inserida na letra "d", eis que 0,44 é superior a 0,42 e inferior a 0,46, 

conforme elencado no gabarito preliminar.

Diante do exposto, conheço os recursos interpostos pelos candidatos 

Mateus Henrique Chapla e Mateus Alpino Padovan, porém, nego-lhes 

provimento e homologo o gabarito preliminar (edital n. 16/2019-DF) 

tornando o gabarito definitivo e determinando sua imediata publicação.

Após a correção de todas as provas, expeça-se o edital com o resultado 

definitivo do V Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários do 

Fórum da Comarca de Sinop.

Intimem-se e cumpra-se

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005033-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PICCINI FEIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005033-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: DOUGLAS PICCINI FEIL 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. É cediço que o acesso ao juizado especial independerá do 

pagamento de custas, taxas ou despesas judiciárias. No entanto, no que 

concerne à justiça comum, a análise da causa requer o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deve 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. Por outro lado, se for o caso de pessoa com insuficiência de 

recursos, deve requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Consigno desde já que referido benefício é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custas e despesas do processo, 

devendo ser demonstrado. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, para o deferimento de tal 

benesse, é necessário a comprovação da referida situação 

econômico-financeira que lhe impossibilita de arcar com as custas e 

despesas processuais. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora, comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, ou, requerendo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, desde logo comprovar sua si tuação 

econômico-financeira insuficiente. 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, 13 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015245-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015245-45.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SAMUEL 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 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 na qualidade de pedreiro, 

conforme se qualifica na inicial, ou, querendo, recolher as custas judiciais 

e despesas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007835-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBER RODRIGUES BIET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007835-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: HELBER RODRIGUES 

BIET Vistos etc. Inicialmente, dispõe o art. 319, inciso IV, do CPC, que a 

inicial indicará o pedido com as suas especificações, sendo que, na sua 

falta, cabe oportunizar a parte autora a emenda a inicial. Nesse diapasão, 
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cumpre esclarecer o tipo da ação proposta, qual seja, ação de 

locupletamento ilícito. Nesse norte, apesar de ser uma ação cambial, não 

tem, por ritualística processual, a execução direta do título. Pelo contrário, 

visa devolver a força executiva deste através do procedimento ordinário. 

Assim, o rito a seguir é o de conhecimento e não o executivo, sendo 

descabido os requerimentos realizados pela parte autora, por tratarem, 

especificamente, de ação de execução. Diante disso, os pedidos devem 

ser adaptados de acordo com a ação pretendida, sob risco de inépcia. 

Ainda, cabe destacar que na ação pleiteada pela parte autora, no máximo, 

dispensa-se a produção de provas, haja vista ter em mãos um cheque, 

documento dotado de autonomia que, por si só, é capaz de provar o direito 

pleiteado, no entanto, sem força executiva, tornando assim uma faculdade 

da parte a produção de demais provas. Neste sentido, segue aresto ora 

compilado com destaque em negrito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE EXTRAVIADO - ASSINATURA 

FALSIFICADA - SUSTAÇÃO DOS CHEQUES PELO CORRENTISTA - 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em ação de 

locupletamento ilícito, não é necessária a demonstração da causa debendi 

do título. 2. Embora prescrita a execução, o cheque não deixa de ser título 

cambiariforme, mas apenas perde a sua força executiva. 3. Demonstrado 

que o cheque, objeto da ação de locupletamento ilícito, foi emitido por 

terceiro que falsificou a assinatura do emitente, a improcedência da ação 

é medida que se impõe, pois, inexigível a obrigação representada pelo 

cheque sub judice”. (TJ-MG - AC: 10702100624916001 MG, Relator: 

Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 

09/08/2019). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, para que efetue pedidos condizentes com a ação 

proposta, sob pena de indeferimento da inicial. Dicção dos arts. 320, 321 e 

330, inciso IV do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009138-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RADAEL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

JP REFORMADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009138-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LOURIVAL 

RADAEL JUNIOR REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS, JP REFORMADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA Vistos etc. Intime-se a parte exequente, para em 05 dias, colacionar, 

novamente, aos autos o Termo para inclusão no Programa de Proteção 

Veicular, visto que o de Id. 24355242 está ilegível. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop– MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006596-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006596-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

JONAS DUARTE CARNEIRO REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA Vistos etc. De início, analisando os documentos que instruem a 

inicial, verifico que merece acolhimento o pedido de concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que restou 

demonstrado que a requerente não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Deste modo, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária a requerente, pois se encontram 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Outrossim, considerando a inobservância ao disposto no artigo 7º, § 1º, 

da Lei nº 11.101/2005, recebo a presente habilitação de crédito como 

retardatária, a qual será processada na forma de impugnação, conforme 

dispõe o artigo 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, intime-se a 

recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da 

impugnação apresentada (art. 12 da Lei nº 11.101/2005). Findo o prazo, 

intime-se o administrador judicial para emitir parecer no prazo de 05 

(cinco) dias, com a juntada de documentos necessários, nos termos do 

parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 11.101/2005. Com o aporte, 

voltem-me conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010869-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO BENAR BERTAO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009467-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA OAB - 026.466.111-70 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012269-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202516 Nr: 4943-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, JOÃO 

CARLOS DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Vistos etc.

A petição dos invertidos exequentes não menciona a satisfação do crédito 

pelo bloqueio e penhora realizados. Todavia, em virtude da data do cálculo 

que alicerçou a penhora, provável que possa haver alguma diferença que 
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a cupidez humana dificilmente consegue relegar.

 Assim, dada a provável continuidade da execução, que deve ser 

efetivada, atualizando-se o crédito integral até a data do bloqueio e 

transferência para a conta “depósitos judiciais”, quando a quantia passa a 

ser remunerada e não se sujeita mais aos termos da mora.

Na referida data deve ser deduzida do cálculo a quantia constritada, 

seguindo-se a atualização, com juros legais de mora e correção 

monetária, apenas da diferença, com requerimento do que for de direito.

Por fim, DEFIRO o pedido formulado na petição de p. 426/427. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento/transferência do valor depositado na conta 

judicial, em favor da parte executada (Vitale Indústrial Norte S/A e João 

Carlos de Nez), na conta do seu advogado na mesma petição indicada.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210808 Nr: 11612-19.2014.811.0015

 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: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEM DALLABRIDA GOMES E CIA LTDA. 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russian dos Santos - 

OAB:87932-OAB/rs

 Vistos etc. [...] Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, com 

resolução do mérito, hei por julgar procedente, em parte, o pedido, para 

compelir a parte requerida a restituir à parte requerente 656.981 kg soja, 

em até 15 dias, cientificada que ao final poderá ser determinada a busca e 

apreensão dos grãos em seu armazém ou em qualquer outro ambiente em 

que possa existir o fruto fungível em seu favor, nos termos do art. 538 do 

CPC. Confirmar a condenação da requerida, pelo que condenada resta, a 

pagar as astreintes arbitradas e delimitadas pelo E. Tribunal de Justiça em 

R$ 30.000,00, tendo em vista o descumprimento da tutela de urgência, 

corrigida monetariamente pela variação mensal do INPC desde que ficou 

definitivamente fixada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inaplicáveis juros de mora. Condenar a requerida a pagar as custas e as 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios da 

contraparte, que fixo, estes, em 10% sobre o valor da soja a ser 

devolvida, ao preço atual dela, conforme cotação no mercado, nos termos 

dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 

Interposto recurso de apelação, independentemente da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331500 Nr: 10456-54.2018.811.0015

 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: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS, MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 José Guilherme Turner Sartori, qualificado nos autos, apresentou petitório 

às p. 861, a embargar de declaração em face da decisão de p. 858/860, 

por haver uma incongruência, visto que a averbação premonitória recaiu 

às margens das matrículas indicadas na petição inicial, e, não, em relação 

àquelas informadas na retificação da inicial de p. 827/828.

É o breve relatório.

 Decido.

Dos Embargos de Declaração

Como de conhecimento, a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil 

permite a promoção dos embargos declaratórios para dirimir omissão, 

obscuridade, contradição e erros materiais existentes, tanto na sentença 

como na decisão.

Com efeito, a decisão de p. 858/860 apresenta erro material, pois foi 

deferido o aditamento da petição inicial, onde excluía da pretendida 

averbação os imóveis sob as matrículas n° 12.160, 12.161 e 12.174, 

registrados no CRI de Juara, e o imóvel de matrícula 38.400, do CRI de 

Sinop.

 No entanto, verificado que a decisão embargada introduziu estes imóveis 

na averbação premonitória, tendo por norte o rol estabelecido na exordial. 

O que terminou levando o juízo a erro, a postular o que logo depois 

retificou. Rol este reduzido na emenda em tempo promovida e deferida, 

que nitidamente beneficia a parte contrária ao diminuir o espectro 

patrimonial dela a ser atingido pela publicidade almejada.

Erro material evidente que permite o reparo até mesmo ex officio, não 

havendo, por outro lado, apesar do efeito modificativo alcançado, que 

previamente ouvir a contraparte, pela razão exposta na parte final do 

parágrafo anterior.

Isto posto, Conheço e acolho o pedido aclaratório, para sanar a falha 

apontada na decisão de p. 858/860, de modo à retificá-la, devendo a 

averbação premonitória recair somente sobre os imóveis de matrículas 

n.°s 12.162 e 12.163 do CRI da Comarca de Juara/MT, tudo conforme a 

emenda da inicial.

Permanece, no mais, tal qual está lançada a decisão embargada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124318 Nr: 3531-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT, SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vistas dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009366-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA INES STASIUNAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA CHAVES REYES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009366-57.2019.8.11.0015. AUTOR(A): AUREA INES 

STASIUNAS RÉU: FABIOLA CHAVES REYES Vistos etc. Designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de julho de 2020, às 17:00 horas, a 

ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá 

ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 
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obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Por fim, Indefiro o pedido de expedição de ofício à procuradoria 

do Estado para que tome as medidas cabíveis quanto a suposta 

ocorrência de esbulho possessório tipificado na legislação penal, como 

informado pela parte autora, visto que a finalidade pretendida com tal 

medida pode ser realizada pela própria parte, sem a necessidade do crivo 

judicial, bastando, para tanto, o seu comparecimento em uma delegacia de 

policia e apresentar notitia criminis. 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1012331-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

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

LARISSA INA GRAMKOW (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012331-76.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI RÉU: CREDORES Vistos etc. Diante das 

informações colacionadas no processo, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual, para manifestar em 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 

de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011408-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011408-79.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: BIANCHI & 

BIANCHI LTDA - EPP, RAFAEL JOSE BIANCHI EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Embargos à execução desenvolvida no 

processo nº. 1005839-68.2017.8.11.0015, promovidos por Bianchi & 

Bianchi Ltda. – EPP e Rafael José Bianchi, em face de Itaú Unibanco S/A., 

todos qualificados, alegando, em tese, que a ação executiva não deve 

prosperar em razão da dívida nela perseguida estar arrolada na lista de 

credores da recuperanda. No mérito, ponderou a abusividade das 

cláusulas do instrumento de crédito e da aplicabilidade do CDC. Discorreu 

que o crédito lançado na lista de credores foi impugnado, haja vista a 

divergência de valores, o qual está pendente de julgamento e que o 

prosseguimento da execução causará prejuízos, de modo a permitir ao 

credor o recebimento em dobro do seu crédito. Por fim, postulou a 

suspensão do feito executivo, em razão da pendência do julgamento do 

agravo de instrumento (n.º 1006930-10.2018.8.11.0000) e da impugnação 

de crédito (n.º 1009593-18.2017.8.11.0015), além da criação de privilégio 

ilegal para pagamento do crédito do banco embargado. Determinada a 

emenda da inicial para adequar o valor da causa, a parte embargante 

atendeu ao comando judicial no Id. 24777049, preparando a causa 

devidamente. É o relatório. Decido o efeito suspensivo. Insta destacar, 

inicialmente, que, em regra, os embargos à execução não ostentam 

automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo prescreve o 

art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito suspensivo em 

casos específicos, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo 

seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...) § 1º. 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”. A execução não está garantida. E não há oferta de caução. 

No entanto, para que seja atribuído o efeito suspensivo, necessária a 

garantia do juízo; relevância da fundamentação e; perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Notado que os requisitos para conferir 

aos embargos efeito suspensivo são cumulativos. É imprescindível, além 

da demonstração da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a garantia do juízo, que consiste em 

requisito inarredável para a concessão do efeito pretendido, não 

demonstrada nos autos. Requisito não suprido. A propósito, seguem 

arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - 

GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVA -REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. - Considera-se nula a decisão desprovida de 

fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do 

julgador - Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor, a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo, e da garantia do juízo - Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ainda que demonstrada a 

probabilidade do seu direito, uma vez que os requisitos previstos no art. 

919, § 1º, do novo CPC são cumulativos”. (TJ-MG - AI: 

10024160973616001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 28/05/0019, Data de Publicação: 03/06/2019); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, 

CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de 

embargos à execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito 

suspensivo, o preenchimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). Hipótese em que não restaram preenchidos os requisitos para o 

desiderato almejado, considerando não ter se vislumbrado a segurança do 

juízo. Precedentes jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 09/07/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS 

- AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO 

DO EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Observada a ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 

10024170040653001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 26/09/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/09/2017). As demais alegações aventadas na inicial, 

deverão ser melhor apreciadas depois de oportunizado o contraditório. Por 

enquanto não vislumbrados elementos suficientes para a concessão do 

efeito suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, 

uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a 
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ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, 

nesta ação, suficientes e idôneos. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o 

pedido de efeito suspensivo da execução, processo n.º 

1005839-68.2017.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, 

inciso I, do CPC; c) informe o juízo da recuperação judicial (4ª Vara Cível) 

acerca da presente ação; d) retifique-se o valor da causa. Em seguida, 

conclusos, para sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 

920, inciso II, do mesmo diploma instrumental. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014248-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DONIZETE REGGIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO SILVESTRE GARCIA OAB - PR50096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMAXX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

FABIO RICARDO PASCHOAL (REQUERIDO)

VINICIUS ATTUX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014248-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALMIR 

DONIZETE REGGIOLI REQUERIDO: AGROMAXX PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, VINICIUS ATTUX, FABIO RICARDO PASCHOAL 

Decisão proferida em audiência:“Vistos etc. Nas circunstâncias, 

restituam-se os autos ao juízo deprecante, com os nossos cumprimentos, 

após as anotações e baixas devidas. Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015378-87.2019.8.11.0015

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:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015378-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: RUSSEL ALEXANDRE 

BARBOSA MAIA 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006682-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IVALDINO BARELLA (EXECUTADO)

MARIA LIA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006682-62.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA LIA DE SIQUEIRA, LUIZ 

IVALDINO BARELLA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

promovida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mato Grosso, em face de Maria Lia de Siqueira e Luiz Ivaldino 

Barella, todos qualificados. Entre um ato e outro, o exequente comunicou 

que as partes transacionaram juntando aos autos acordo entabulado de 

Id. 26617402, requerendo então sua homologação e a consequente 

suspensão do processo. Em seguida, manifestou a parte credora (Id. 

26759609), indicando novo endereço para expedição de mandado para 

citação dos devedores. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada 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 arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“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”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

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: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, 

cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, por decisão 

interlocutória, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento do 

processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da 

suspensão, desarquivado, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a 

parte exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde 

logo cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total 

da quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Indefiro o pedido de citação dos 

devedores, pois desnecessário, já que eles integraram a lide quando da 

apresentação do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006661-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU OAB - MT12390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006661-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANDRE 

HENRIQUE CAMPOS DE ABREU RÉU: MASTER COMERCIO E EXPORTACAO 

DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc. Petição de Id. 24717082 em que a 

parte requerida apresenta sua defesa com pedido de reconvenção, c/c 

tutela de evidência para que seja determinado ao reconvindo/autor 

depositar em juízo, como forma de caução, a quantia de R$ 563.000,00 ou 

apresente um bem imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus no 

valor que satisfaça a obrigação. Pleiteou a parte requerente 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência para baixa e 

exclusão do nome do requerente do SPC e SERASA (Id. 20918040). 

Apresentou documentos comprovando a entrega da soja (Id. 25754647) e 
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reiterando o pedido da liminar. É o breve relato. Decido. Da reconvenção 

Trata-se de nominada reconvenção que tramita no bojo desta ação, na 

realidade com o provável escopo, dentre outros pleitos inusitados, de 

resolução contratual, c/c restituição dos valores pagos (R$ 563.000,00), 

adicionada multa de 10% prevista no contrato, com apego em tutela de 

evidência. Reconvenção é ação. Um modo de exercitar o direito de ação, 

numa espécie de contra-ataque da parte ré contra a parte autora. Isso 

dentro de um processo já em curso, a ensejar o simultaneus processus 

com a ação dita principal, de maneira que o julgador resolva as duas 

contendas numa mesma sentença, desde que haja compatibilidade 

procedimental. Significa que a parte ré não se limita a deduzir defesa. Faz 

pedido próprio e conexo com a causa principal ou com os fundamentos da 

defesa, a teor do art. 343, do CPC. Como leciona Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado”, 

Ed. RT, São Paulo: 2015, p. 947/948, a reconvenção deve ser deduzida na 

contestação, não sendo distribuída à parte e nem apensada ao processo. 

No entanto, deve preencher os requisitos da peça vestibular, nos termos 

dos arts. 319/320 do CPC. Assinalam a natureza jurídica do instituto, in 

verbis: “Natureza jurídica. Reconvenção é ação judicial do réu contra o 

autor, sendo uma das modalidades de resposta do réu. Neste caso, o 

processo é caracterizado pelo conjunto formado entre a ação principal e a 

ação reconvencional, em cumulação objetiva de ações”. (...) “Forma. A 

reconvenção tendo natureza de ação, deverá ser formulada de maneira a 

que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a peça 

vestibular (CPC 319 e 320) (RJTJSP 90/388; RJTJMS 32/73). No CPC atual, 

a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça da peça da 

contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a 

exigibilidade dos requisitos mínimos de todo o pedido, exigíveis para a 

exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida 

a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional 

deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos 

do CPC 317/318, pena de vir a ser indeferida por inepta”. Conforme dicção 

do art. 343 do CPC, “na contestação, é licito ao réu propor reconvenção 

para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa”. Apesar da simplificação procedimental introduzida 

pelo CPC em vigor, nem a natureza jurídica da reconvenção foi alterada, 

tampouco os seus pressupostos, já que a reconvenção continua sendo 

uma forma de contra-ataque do reconvinte contra o reconvindo, que em 

geral, é o autor da ação principal. Assim, além de apresentar a sua 

defesa, o réu da ação principal faz um pedido que poderia ser feito em 

ação autônoma. Portanto, a reconvenção é uma ação na qual o réu irá 

pleitear direitos que afirma ter contra o autor e como tal, deve conter 

requisitos específicos e gerais, atendidos substancialmente, de acordo 

com os arts. 319, 320 e 321 do CPC. Imperioso anotar que, sobre a 

reconvenção, o art. 292 do CPC, dispõe que o valor da causa constará 

sempre da petição inicial ou da reconvenção e será: “(...) II - na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida; (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; 

(...)”. No caso, a parte reconvinte/requerida pleiteia a resolução do 

contrato e a restituição dos valores pagos de R$ 563.000,00, mais multa 

de 10%, prevista no contrato. Valores estes, somados, que devem ser 

indicados como valor da causa. De modo que o valor da causa na 

reconvenção corresponderá à pretensão aviada, o proveito econômico 

esperado. Assim, o reconvinte deverá atribuir o correto valor à causa e 

promover o seu respectivo preparo, conforme ordenado pelos arts. 290 e 

292 do CPC, sob pena de cancelamento da sua distribuição e consequente 

extinção do processo, equivalendo-se a indeferimento da inicial, na forma 

dos arts. 319, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I e IV, do mesmo Digesto 

Adjetivo. Da reconsideração O indeferimento da tutela de urgência teve 

fulcro na inexistência de elementos consistentes que indicassem a 

probabilidade de êxito da pretensão exposta na inicial, ou seja, de 

razoável perspectiva de sucesso da demanda naquela conjuntura. No 

entanto, com a impugnação à contestação e contestação à reconvenção, 

tudo na mesma peça, esse panorama modificou-se substancialmente, 

invertendo o convencimento inicial ao carrear prova documental de que foi 

depositada quantidade de soja suficiente no armazém indicado no 

contrato. Nessa toada, pelos romaneios apresentados nos Ids. 25754687 

– p. 01/06, 25754690 – p. 01/06, 25755191 – p. 01/06, a parte autora 

demonstrou a entrega da soja na empresa Vecelli Armazéns Gerais 

(antiga Agro Seeds Armazéns Gerais), sendo 752.397 quilos, a evidenciar 

que pode significar, a depender da análise vertical e horizontal das 

provas, possível cumprimento do contrato, tanto que houve o alegado 

pagamento do produto posteriormente ao depósito do fruto, na quantia de 

R$ 563.000,00. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

requerente, sobretudo e especificamente quanto à tutela de urgência, na 

medida em que, por outro lado, as negativações evidenciadas promanam 

informações de alguém caloteiro e com restrições sintomáticas de acesso 

ao crédito por algo que pode não se revelar ao final consistente. Perigo de 

dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. Ainda porque a 

reversibilidade da medida é absolutamente viável, bastando cassar a 

liminar e autorizar a reinserção. Claro que, conforme já frisado, a solução 

definitiva das lides dependem de eventual instrução a complementar a 

prova documental, se for o caso, e sobretudo da análise aprofundada e 

definitiva das provas documentais em cotejo com o direito, subsumindo os 

fatos às normas. De mais a mais, a pretensão em tutela de urgência é 

apenas de excluir o nome do autor/reconvindo dos cadastros restritivos 

de créditos (SPC e SERASA), que significa passo ainda um tanto menor, 

um minus, do que a declaração, como plus. Atendidos os requisitos do art. 

300 do CPC, a liminar deve ser deferida, revertendo-se a decisão nesse 

sentido inicialmente proferida. Isto posto, hei por bem decidir o seguinte: 1) 

determino a emenda da reconvenção, nos termos retro expendidos, 

atribuindo-se valor à causa, com o seu respectivo preparo, no prazo de 

15 dias, apesar do tempo decorrido, sob pena de anotar na distribuição a 

reconvenção, seguindo-se o seu cancelamento por falta de preparo, 

equivalendo ao seu indeferimento; 1.1) se atribuído valor correto à 

reconvenção, nos moldes acima estipulados, e recolhidas as custas 

judiciais respectivas no prazo assinalado, já respondida a reconvenção, 

especifiquem as partes, justificadamente, as provas em ambas as ações 

que ainda pretendam produzir, facultando-lhes ainda indicar pontos 

controvertidos; 1.2) acaso não emendada a reconvenção, a determinação 

supra resumir-se-á à causa principal, hipótese em que deverá ser feita 

conclusão para indeferimento da ação reconvencional; 2) reconsidero a 

decisão em tutela de urgência de Id. 20918040, de modo a reverter o seu 

comando, deferindo a tutela de urgência almejada, a fim de determinar que 

a parte requerida exclua, em até 05 dias, o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito (SPC e SERASA), nos quais tenha inserido 

por conta da dívida questionada até decisão ulterior, sob pena de incidir 

multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de 10% do 

valor inserto nos organismos de proteção ao crédito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010618-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010618-95.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCILEIDE 

MESSIAS ALVES DOS ANJOS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 13 de abril de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 
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importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 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, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta 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. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da 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 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011585-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011585-43.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELAINE 

BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 13 de 

abril de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, 

para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. 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, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

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. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da 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 oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Não havendo contestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015273-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015273-13.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FAUSTINO 

VENTURA DOS SANTOS RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 13 de 

abril de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, 

para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 
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ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. 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, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta 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. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da 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 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012573-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SALLETE GONSALVES DA LUZ 65126289004 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAS SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012573-64.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI 

SALLETE GONSALVES DA LUZ 65126289004 RÉU: ROMAS SERVICOS E 

REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI Vistos etc. Designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 12:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015370-13.2019.8.11.0015

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 CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015370-13.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CONSTANTINO 

FERREIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. 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, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta 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. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 
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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 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011590-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011590-65.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELAINE 

BARBOSA DOS SANTOS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 13 de abril de 2020, às 12:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 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, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta 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. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da 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 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015281-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015281-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FAUSTINO 

VENTURA DOS SANTOS RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

agosto de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. 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, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 
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Consumidor, uma vez que, em tese, resta 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. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da 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 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015339-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015339-90.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLEI 

MENDES DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 03 de agosto de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 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, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

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. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da 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 oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006056-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006056-43.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos elementos de prova que 

evidenciem a realização da atualização cadastral solicitada pela parte 

requerida para fornecimento de informações sobre o contrato em 

discussão (ID 19510021), sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006059-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006059-95.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos elementos de prova que 

evidenciem a realização da atualização cadastral solicitada pela parte 

requerida para fornecimento de informações sobre o contrato em 

discussão (ID 19512816), sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 
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que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezmebro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006060-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006060-80.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos elementos de prova que 

evidenciem a realização da atualização cadastral solicitada pela parte 

requerida para fornecimento de informações sobre o contrato em 

discussão (ID 19512832), sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006083-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006083-26.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos elementos de prova que 

evidenciem a realização da atualização cadastral solicitada pela parte 

requerida para fornecimento de informações sobre o contrato em 

discussão (ID 19527854), sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006153-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LUIZ AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006153-43.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos elementos de prova que 

evidenciem a realização da atualização cadastral solicitada pela parte 

requerida para fornecimento de informações sobre o contrato em 

discussão (ID 19568895), sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014917-18.2019.8.11.0015

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 INTERMEDIUM SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014917-18.2019.8.11.0015. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014913-78.2019.8.11.0015

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 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: 1014913-78.2019.8.11.0015. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013069-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFAIR ALBANI FENILE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN OAB - MT25303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR LUIZ MEZADRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013069-93.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, procedo a retificação 

da D.R.A. para que conste a correta classe processual. 2. Intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a digitalização do verso 

do título acostado no Id. 25083414, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC). 3. No mais, considerando que os 

documentos carreados aos autos não se mostram suficientes para análise 

do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, querendo, em 

15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento da benesse. 4. Decorridos os prazos acimas, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011396-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA MIYAHIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADEIDE LIMA DA SILVA MIYAHIRA (EXECUTADO)

JAIR MIYAHIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011396-65.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

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

inicial, juntando aos autos digitalização legível dos títulos executivos sob 

Id. 23213560 e 23213562, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011607-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN FRIEDERICHS NETTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011607-04.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1007607-92.2018.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte exequente para, querendo, em 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento da benesse. 4. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014029-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014029-49.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1010981-82.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte embargante, por meio de seus 

advogados para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014129-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014129-04.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

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

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013038-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS TRUCADAO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE CASTRO MOURA OAB - MT18986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013038-73.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1009289-48.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Intime-se a parte embargante, por 

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

a inicial, juntando aos autos instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único CPC). 4. Concomitantemente, 
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considerando que não foram juntados documentos aptos para embasar a 

análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte embargante para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 5. Decorridos os prazos acima, voltem-me 

imediatamente conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013871-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DE MELO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI OAB - MT27029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013871-91.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação 

em tela foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014232-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS LEITE NETO (EXECUTADO)

WESLEY GOMES SILVA (EXECUTADO)

JOAO HERITO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014232-11.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação 

em tela foi endereçada ao Juizado Especial da Comarca de Alta 

Floresta/MT. 2. Destarte, determino a imediata redistribuição do feito ao 

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, observadas as 

formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012527-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO CARIGNANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012527-75.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1006957-11.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Em seguida, voltem-me imediatamente 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009644-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO LUIZ BERGMANN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009644-58.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1005277-88.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte embargante, por meio de seus 

advogados, para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010883-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010883-97.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1013080-93.2017.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte embargante, por meio de seus 

advogados, para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011363-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (EMBARGANTE)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIX SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011363-75.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1006919-67.2017.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Em seguida, voltem-me imediatamente 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 
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Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006188-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI APARECIDA BOAVENTURA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE MORAIS (EXECUTADO)

SHIRLEI APARECIDA BOAVENTURA 32900716187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006188-71.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar o pedido formulado na petição sob Id. 

18882932, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

digitalização atualizada e legível da matrícula do imóvel que pretende a 

penhora, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. 2. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015111-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON HRUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE GUIZZO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

EDU RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015111-18.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante, solicitando-se 

fotocópia do instrumento procuratório. 2. Sanada a irregularidade e 

efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

cumpra-se na forma deprecada. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte 

interessada para recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso 

de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010050-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEVAIR THOME (EMBARGANTE)

L THOME REPRESENTACOES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010050-50.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, procedo a retificação 

da autuação para que conste a correta classe processual. 2. Consigo que 

o presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1000961-03.2017.8.11.0015. 3. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 4. Considerando que os documentos 

carreados não se mostram suficientes para análise do pleito à gratuidade 

de justiça, uma vez que estavam desatualizados à época da juntada aos 

autos, bem como que não foram acostados documentos hábeis a 

demonstrar a hipossuficiência do embargante Levair Thomé, nos termos 

do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, exibindo declaração de imposto de renda, 

extratos bancários, etc., sob pena de indeferimento. 5. Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012811-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012811-54.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte embargante, por 

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

a inicial, retificando o valor da causa, que deverá corresponder ao 

benefício patrimonial objetivado, oportunidade em que deverá recolher as 

custas remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005601-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DAL BEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005601-78.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cumpra-se o item "2" da decisão sob Id. 21198837. 2. 

Considerando que os documentos carreados aos autos não se mostram 

suficientes para análise do pleito a gratuidade de justiça, pois o documento 

sob Id. 19291427 está desatualizado, nos termos do art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte embargante para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005700-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO COCATTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))
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CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GIRARDI MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005700-48.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005702-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO COCATTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005702-18.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1011379-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011379-97.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), nos seguintes 

termos: a) indicar quantos planos foram adquiridos através da rede 

“Telexfree, informando as respectivas datas de ingresso e a que título 

(partner, divulgador AdFamily ou divulgador AdCentral); b) indicar e 

comprovar todos os valores pagos enquanto permaneceu na rede, 

informando quando os pagamentos foram realizados, e ainda, a que título 

os referidos valores foram pagos. 2. Concomitantemente, considerando 

que os documentos carreados aos autos não se mostram suficientes para 

análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000544-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000544-16.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), nos seguintes 

termos: a) indicar quantos planos foram adquiridos através da rede 

“Telexfree, informando as respectivas datas de ingresso e a que título 

(partner, divulgador AdFamily ou divulgador AdCentral); b) comprovar 

todos os valores pagos enquanto permaneceu na rede, informando 

quando os pagamentos foram realizados, e ainda, a que título os referidos 

valores foram pagos. 2. Concomitantemente, Considerando que os 

documentos carreados aos autos não se mostram suficientes para análise 

do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte exequente para, querendo, 

em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 3. Decorrido os prazos acimas, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010337-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON CIRINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010337-13.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que não foram juntados 

documentos aptos para embasar a análise do pleito à gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação da parte autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000461-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY CEBALHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 120 de 609



CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000461-97.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que não foram juntados 

documentos aptos para embasar a análise do pleito à gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino 

a intimação da parte autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009873-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALEXANDRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009873-86.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, procedo a retificação 

da autuação junto ao PJ-e para que conste a correta classe processual. 2. 

Considerando que os documentos carreados aos autos não se mostram 

suficientes para análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 3. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDIVALDO VIEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO VIEIRA DE CARVALHO NETO (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUIZ CARLOS CORREIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003025-15.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando o disposto no item "4" do termo do acordo de 

ID. 27391715, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, juntando aos autos instrumento procuratório no qual conste 

poderes do subscritor do acordo para "renunciar", sob pena de não 

homologação da renúncia. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001806-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA (RÉU)

RENILDA DE LIMA CANDIDO DA SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001806-98.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 16871579/16871582. 

1.1. 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). 3.1. Consigne-se 

ainda, no mandado que a defesa deverá ater-se aos requisitos do art. 72 

Lei n.º 8.245/91. 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007110-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO FOLLE BOLSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PRADO OAB - MT21811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR APARECIDA VALLIM (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007110-15.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Ciente da decisão de ID 12266160 proferida pelo 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pela requerida, que reformou o decisum de ID 

9140751. 2. Previamente a análise do pedido liminar, a fim de esclarecer 

os fatos alegados na exordial para formação de convicção por parte 

deste Juízo, com fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, designo 

audiência de justificação prévia para o dia 18/02/2020, às 15h45min. 2.1. 

Cite-se pessoalmente a requerida, para comparecer na audiência acima 

designada, consignando-se que o prazo para contestação somente fluirá 

a partir da audiência de conciliação, consoante estabelecido no artigo 335, 

I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que compareça ao ato, acompanhada de suas testemunhas, que deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 1001363-84.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido de tutela de 

urgência, determino a intimação do 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 no item “III” do ID 4693666 – pág. 34/35 

(pedidos e requerimentos), de maneira pormenorizada, os contratos e as 

respectivas cláusulas contratuais que pretende revisar, sob pena de 

indeferimento da exordial. 2. Decorrido o prazo postulado pela requerente, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014264-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014264-16.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que o 

título extrajudicial executado (Id. 26139990) não atende as especificidades 

legais, notadamente o disposto no art. 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil, porquanto o documento em questão não está assinado por 

duas testemunhas. 2. Destarte, com fulcro no art. 321, “caput” c/c art. 801 

e art. 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize e/ou junte título exequível, nos 

moldes do item anterior, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único). 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227112 Nr: 3935-98.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução das correspondências de intimação/audiência fls. 

177/179/verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230596 Nr: 5975-53.2015.811.0015

 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: TRANSPORTADORA ROTA 163 LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 16.120, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:17.617

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da correspondência de intimação/audiência fls. 

242/verso

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013116-67.2019.8.11.0015

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 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: 1013116-67.2019.8.11.0015. 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013735-94.2019.8.11.0015

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 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: 1013735-94.2019.8.11.0015. 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 
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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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013697-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO VIEIRA 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: 1013697-82.2019.8.11.0015. 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013749-78.2019.8.11.0015

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 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: 1013749-78.2019.8.11.0015. 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013762-77.2019.8.11.0015

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 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: 1013762-77.2019.8.11.0015. 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013979-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO CANHETE (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: 1013979-23.2019.8.11.0015. 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 
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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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014647-91.2019.8.11.0015

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 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: 1014647-91.2019.8.11.0015. 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014656-53.2019.8.11.0015

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 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: 1014656-53.2019.8.11.0015. 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: 1014660-90.2019.8.11.0015

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 PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014660-90.2019.8.11.0015. 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: 1014679-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (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: 1014679-96.2019.8.11.0015. 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 
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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: 1014142-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE 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: 1014142-03.2019.8.11.0015. 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: 1014221-79.2019.8.11.0015

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 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: 1014221-79.2019.8.11.0015. 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: 1014328-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (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: 1014328-26.2019.8.11.0015. 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: 1014339-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014339-55.2019.8.11.0015. 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 
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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: 1014357-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (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: 1014357-76.2019.8.11.0015. 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: 1014588-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (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: 1014588-06.2019.8.11.0015. 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: 1014369-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS 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: 1014369-90.2019.8.11.0015. 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: 1014370-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS 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: 1014370-75.2019.8.11.0015. 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 
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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: 1014402-80.2019.8.11.0015

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 PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014402-80.2019.8.11.0015. 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: 1014427-93.2019.8.11.0015

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 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: 1014427-93.2019.8.11.0015. 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: 1014396-73.2019.8.11.0015

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 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: 1014396-73.2019.8.11.0015. 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: 1014450-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014450-39.2019.8.11.0015. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 127 de 609



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: 1014462-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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: 1014462-53.2019.8.11.0015. 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: 1014507-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (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: 1014507-57.2019.8.11.0015. 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: 1014510-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS 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: 1014510-12.2019.8.11.0015. 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: 1014747-46.2019.8.11.0015

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 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: 1014747-46.2019.8.11.0015. 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 
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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: 1014753-53.2019.8.11.0015

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:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014753-53.2019.8.11.0015. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011275-37.2019.8.11.0015

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:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011275-37.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011436-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DOS SANTOS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011436-47.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 
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advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011536-02.2019.8.11.0015

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:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011536-02.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011641-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO OAB - MT14583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011641-76.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Indefiro, por ora, o pedido 

de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, 

uma vez que tal medida se mostra cautelosa, devendo-se aguardar a 

citação e o prazo para pagamento voluntário, bem como a ausência de 

bens à constrição. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012013-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DO CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012013-25.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 
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processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012321-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON ESTAVARENGO (EXECUTADO)

EDNILSON ESTAVARENGO - FERRAGENS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012321-61.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012392-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO OESTE COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

CARLOS DOMINGOS BAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012392-63.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. Consigno, por oportuno, que a citação 

deverá ser realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, conforme 

disposto no art. 829, § 1º, e art. 830, ambos do Código de Processo Civil. 

1.2. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte executada 

no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 1.3. No caso de pagamento da dívida atualizada pela 

parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada 

(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida 

atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os honorários 

advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de 

Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte executada tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. 

Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, ou intime-se por 

meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(a) 

advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha advogado(a) 

constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, 

“caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo a parte 

executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 
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da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Indefiro o pedido de expedição de certidão 

de dívida judicial para fins de protesto, prevista no art. 517, do Código de 

Processo Civil, uma vez que tal hipótese somente é cabível no 

procedimento de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. 

9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012407-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (EXECUTADO)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (EXECUTADO)

DS MECANICA DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012407-32.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012459-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DAMETZ MEBIUS (EXECUTADO)

MEBIUS & MEBIUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012459-28.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012718-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012718-23.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Indefiro, por ora, o pedido de inscrição do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, uma vez que tal 

medida se mostra cautelosa, devendo-se aguardar a citação e o prazo 

para pagamento voluntário, bem como a ausência de bens à constrição. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012905-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (EXECUTADO)

LUIZ HENRIQUE OCZKOVSKI (EXECUTADO)

MARIA CLARA MODESTO FRANCISCATTO (EXECUTADO)

MIUTON CEZAR VOIEVODA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012905-31.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder(em) à entrega de "1.440 (mil e 

quatrocentos e quarenta) sacas de soja de 60 kg", de forma 

individualizada se lhe couber escolha, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), conforme disposto no art. 811 e art. 813 c/c art. 

806, todos do Código de Processo Civil. 2. Com fulcro no art. 827 do 

Código de Processo Civil, aplicado por analogia, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sendo tal 

valor reduzido pela metade em caso de pronto cumprimento da obrigação. 

3. Consigne-se no mandado de citação a ordem de busca e apreensão do 

bem objeto da obrigação, que deverá imediatamente ser cumprida caso 

não haja o pagamento integral da dívida no prazo legal (art. 806, § 2º, 

CPC). 4. Cumprida as determinações acima, intimem-se as partes, por meio 

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

impugnar a escolha feita pela outra e/ou formular os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de preclusão (art. 812, CPC). 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013592-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO VANDRESEN (EXECUTADO)

SERVCOMP INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013592-08.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013802-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTINS DE PAIVA (EXECUTADO)

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013802-59.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012415-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012415-09.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012689-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE KONZELMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012689-70.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 
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Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012857-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012857-72.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos 

autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de 

cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013617-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VANDERLEI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013617-21.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos 

autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de 

cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014049-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WELISON ROCHA CARDAVAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014049-40.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. Consigno, por oportuno, que a citação 

deverá ser realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, conforme 

disposto no art. 829, § 1º, e art. 830, ambos do Código de Processo Civil. 

1.2. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte executada 

no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 1.3. No caso de pagamento da dívida atualizada pela 

parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada 

(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida 

atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os honorários 

advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de 

Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte executada tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. 

Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, ou intime-se por 

meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(a) 

advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha advogado(a) 

constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, 

“caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo a parte 

executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008746-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008746-45.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009693-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009693-70.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Embora o Código de Processo Civil de 

2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por 

correio em processos de execução, tratando-se de execução de título 

extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de 

Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma 

isolada. 2. Isto porque, a citação do executado é ato complexo, que 

envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição 

patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao 

disposto no art. 829, § 1º (“do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de 

justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), 

ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação postal não 

atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas. 3. 

Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a solução do 

conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico, deverá ser 

aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a norma 

especial prevalece sobre a geral. 4. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da 

leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o 

legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a 

cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido diverso [expedição 

de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando desnecessariamente 

os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do 

Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos). 5. Ademais, o arresto exige 

como requisito “a constatação da ausência do executado de seu domicílio 

ou residência, após as diligências habituais do oficial para localizá-lo”[1] e, 

até o momento, apenas foram diligenciados nos endereços por meio de 

carta com aviso de recebimento, sendo que as correspondências foram 

devolvidas com o motivo “ausente” (Ids. 11249938 e 11448407). 6. Ante o 

exposto, indefiro, por ora, os pedidos formulados na petição sob Id. 

11606874. 7. Proceda-se nova tentativa de citação das executadas, 

exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, 

§ 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil, nos endereços 

constantes na inicial, nos moldes da decisão sob Id. 10731697. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito [1] ASSIS, 

Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009536-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009536-97.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Indefiro os pedidos formulados na 

petição sob Id. 18025720, uma vez que os executados já foram citados da 

ação, conforme se infere das certidões sob Ids. 11833205 e 14713447. 2. 

Certifique a Sra. Gestora se houve manifestação do executado Emerson 

Durval dos Santos, cientificado da citação por hora certa (Id. 17743399). 

2.1. Não havendo manifestação, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato 

Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) 

especial da parte ré citada por hora certa. 2.2. Intime-se a(o) Defensor(a) 

Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça resposta no prazo 

legal. 3. Após, retornem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008185-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO FAVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008185-89.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização da parte requerida, conforme certificado na certidão sob Id. 

20086192, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido sob Id. 19738918 e, por conseguinte, determino a citação 

da ré Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso 

(COOPAF) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, cientificando-a de que 

a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 

do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 

337 do CPC. 1.1. Por oportuno, dispenso a audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. 

Decorrido o prazo acima sem manifestação, decreto a revelia da parte ré 

citada por edital e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial 

da parte ré revel. 3.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, 

bem como para que ofereça defesa no prazo legal. 4. Em seguida, 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 5. Ao final, voltem-me conclusos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002581-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE PAULA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GUEDES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002581-50.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido de citação por edital, a fim 

de se evitar futura alegação de nulidade, determino a citação do réu 

Eduardo Guedes Pereira, nos moldes da decisão sob Id. 6760200, no 

endereço constante no Id. 18991050. 2. Restando infrutífera a diligência 

do item “1”, desde de já, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, autorizo a citação do réu Eduardo Guedes Pereira por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 2.1. Por oportuno, dispenso, por ora, a audiência de tentativa de 

conciliação. 3. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. 

Decorrido o prazo acima sem manifestação, decreto a revelia da parte ré 

citada por edital e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial 

da parte ré revel. 4.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, 

bem como para que ofereça defesa no prazo legal. 5. Em seguida, 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 6. Ao final, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011521-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERCIO TRISTAO OAB - SP53920 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MADALENA TRISTAO TEMPONE OAB - SP172320 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011521-04.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio 

através do sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores 

depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada, 

conforme decisão sob Id. 18811166, acolho os pedidos formulados na 

petição sob Id. 19231520 e, por conseguinte, passo a localizar bens em 

nome da parte executada junto ao sistema Renajud e Infojud. 2. Destarte, 

consigno que procedi a busca em nome da parte executada, por meio do 

sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não foram 

localizados veículos, conforme extrato em anexo. 3. Assim, procedi a 

pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a última declaração de 

imposto de renda da parte executada disponível junto ao convênio. 4. 

Destarte, tendo em vista as diligências infrutíferas, determino a intimação 

da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar aos autos 

cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito. 4.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud 

ou Infojud, somente serão renovadas neste feito se a parte exequente 

trouxer aos autos comprovação do esgotamento das diligências 

extrajudiciais realizadas, sem êxito. 5. Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001731-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

JOSEMAR COCATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001731-93.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte exequente, no qual objetiva eliminar omissão quanto à 

decisão sob Id. 12234131. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Inicialmente, 

conheço dos embargos, porque tempestivos, conforme se infere da 

certidão sob Id. 13910788. 3. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

dispõe: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. 3.1. Desse modo, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão e corrigir erro 

material evidente existente no julgado, sendo incabíveis para veicular, 

isoladamente, o propósito de prequestionamento ou o inconformismo com 

o teor do julgamento. 3.2. No caso em tela, verifica-se que a decisão 

proferida n os autos determinou a citação dos executados para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, procederem a entrega do bem descrito na inicial. 3.3. 

Todavia, deixou de fixar os honorários advocatícios devidos nesta fase 

processual, em caso de inadimplemento ou pagamento integral. 3.4. Neste 

ponto, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que são 

devidos honorários advocatícios provisórios, aplicando-se o disposto no 

art. 827, “caput” e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, de forma 

subsidiária, bem como que a verba deve ser arbitrada quando recebida a 

inicial e determinada a citação da parte executada. 3.5. Neste sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA 

DE COISA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO 

PAGAMENTO - EXEGESE DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO PROVIDO. Na Execução, ao fixar os honorários advocatícios 

para o caso de pronto pagamento, o julgador está adstrito ao percentual 

previsto no artigo 827 do CPC. Decisão reformada para fixar a verba 

honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (TJMT - 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado: 10033896620188110000 MT, 

Relator: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2018, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018). 3.6. 

Portanto, há omissão na decisão prolatada em 13.04.2018 (Id. 12234131), 

uma vez que não foram fixados honorários advocatícios oportunamente. 

3.5. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração sob Id. 

12833321 e dou-lhes provimento, com efeitos infringentes, para eliminar a 

omissão apontada no que se refere aos honorários advocatícios 

provisórios, integrando o seguinte comando à decisão já proferida: “Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida atualizada, sendo tal valor reduzido pela metade em caso de pronto 

cumprimento da obrigação.” 4. No mais, persiste a decisão conforme 

prolatada. 5. Expeça-se o necessário para citação dos executados. 6. 

Intime-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010343-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO GALHARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RONDON FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010343-83.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que a parte autora procedeu a regularização 

da distribuição, juntando a petição de embargos monitórios nos autos 

pertinentes, conforme se infere da certidão sob Id. 17771026, determino o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. 2. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001886-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL ALMEIDA DE LIMA (AUTOR(A))

JOSE MARIA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001886-28.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos à 

execução. 1.1. Se intempestivos, voltem-me imediatamente conclusos. 1.2. 

Se tempestivos, RECEBO os embargos para discussão. 2. Indefiro o 

pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que o 

Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente. 

3. Comungando do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, 

publicação: 28/05/2018), bem como considerando que a parte exequente 

possui advogado constituído nos autos em apenso, a fim de evitar 

qualquer futura alegação de nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do 

Código de Processo Civil, suspendo o presente feito e, por conseguinte, 

determino a intimação da parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, sob pena de revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC). 4. Cumprida 

a determinação acima, intime-se a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

920, inciso I, CPC). 5. Após, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011633-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011633-36.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade 

com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior 

revogação. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 

1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. Certifique-se a 
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tempestividade dos presentes embargos à execução. 2.1. Se 

intempestivos, voltem-me imediatamente conclusos. 2.2. Se tempestivos, 

RECEBO os embargos para discussão. 3. Indefiro o pedido de concessão 

de efeito suspensivo à execução, uma vez que o Juízo não se encontra 

seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, requisito constante no 

art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Comungando do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 870596 AM 

2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, publicação: 28/05/2018), 

bem como considerando que a parte exequente possui advogado 

constituído nos autos em apenso, a fim de evitar futura alegação de 

nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de Processo Civil, 

suspendo o presente feito e, por conseguinte, determino a intimação da 

parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC). 5. Cumprida a determinação acima, 

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, 

voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011163-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011163-39.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Preliminarmente, diante da renúncia sob Id. 14367349 e 

notificação sob Id. 14367448, procedo a retificação da autuação junto ao 

Sistema PJ-e, excluindo a Dra. Maria Clara Zerbato como patrona da parte 

ré, surtindo efeitos a partir de 24.11.2018 (data da ciência da renúncia). 2. 

Considerando que não há nos autos informações acerca de eventual 

inserção de restrição junto ao prontuário do veículo junto ao Sistema 

Renajud, resta prejudicada a análise do pedido sob Id. 16581746. 3. 

Recebo o pedido de cumprimento de sentença sob Id. 16630506, em 

conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

Código de Processo Civil. 4. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo 

Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso 

tenha procurador constituído nos autos; b. por carta com aviso de 

recebimento, caso seja representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso 

não tenha procurador constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido 

citado(a,s) por edital na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase 

de conhecimento – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o 

pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. 4.1. Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano 

entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de cumprimento 

de sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade 

com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo 

Civil. 7. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento. 8. Ao final, voltem-me conclusos. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009028-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR OAB - PR19608 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009028-54.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Procedo ao cadastramento do administrador judicial da parte 

exequente, conforme requerido nas petições sob Id. 16866848 e 

25086710. 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade 

com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior 

revogação. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 

1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 3. A modalidade de arresto 

pretendida pela parte exequente exige como requisito “a constatação da 

ausência do executado de seu domicílio ou residência, após as diligências 

habituais do oficial para localizá-lo”[1] e, aportando os autos novos 

endereços do executado Deyvid Claudios Vieira (Id. 16866848), se faz 

necessária a renovação da tentativa de citação do mesmo a fim de 

viabilizar os pedidos formulados nas petições sob Ids. 16866848 e 

25086710. 4. Destarte, previamente a análise do pedido de arresto 

formulado nas petições sob Ids. 16866848 e 25086710, determino a 

citação da parte devedora, nos moldes da decisão sob Id. 16681849, 

observado o endereço indicado na petição Id. 16866848 - pág. 4, item “III”. 

5. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

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

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 6. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito [1]ASSIS, Araken de. Manual da 

Execução. 20. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2018.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009200-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009200-93.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, recebo a emenda à 

inicial (Id. 11856783). 2. No tocante ao pedido de parcelamento das 

custas, verifico que não foi previamente oportunizada ao requerente a 

comprovação dos requisitos necessários para o deferimento de seu 

pedido, à luz do que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, in verbis: “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
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concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”. 2.1. Outrossim, em consulta aos sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário, este magistrado não encontrou indicativos que possam 

ilidir a declaração de hipossuficiência acostada aos autos. 2.2. Nesse 

contexto, tendo em vista as razões expostas, bem ainda que o pedido em 

tela já veio acompanhado dos documentos comprobatórios da 

hipossuficiência, sem prejuízo de ulterior revogação, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. Pois bem. A liquidação de 

sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à 

demanda originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser 

paga pelo(a)(s) ré(u)(s) ao autor, deve haver a demonstração do nexo 

causal entre os danos individuais e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. 3.1. Exatamente esse é o 

caso dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de 

alegar e provar fato novo, consistente não só na existência de conta junto 

à parte ré, mas também dos valores pagos a título de “investimento”, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. 3.2. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais 

circunstâncias é o disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de 

Processo Civil, qual seja, o procedimento comum, visto que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. 3.3. Desse modo, RECEBO a 

liquidação de sentença nos moldes do artigo 509, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3.4. Procedo a retificação da autuação para que conste a 

correta classe processual junto ao Sistema PJ-e. 4. 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. 

5. 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. 6. 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). 7. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 8. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009194-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LEAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009194-86.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. 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. 2. Pois bem. A liquidação de sentença em ação 

coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda originária, 

porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) 

ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individuais e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. 2.1. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista 

que resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na existência de conta junto à parte ré, mas também 

dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 2.2. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais circunstâncias é o 

disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. 2.3. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença nos 

moldes do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.4. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual junto 

ao Sistema PJ-e. 3. 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. 4. 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. 5. 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). 6. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009719-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BARABACH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009719-68.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Ciente da decisão monocrática 

proferida pelo e. TJMT (Id. 27308793). 2. Recebo a emenda à inicial (Id. 

12199334). 3. Consigo que o pedido de tutela de urgência para exibição de 

documentos foi analisado na decisão sob Id. 10871139. 4. 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. 5. 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. 6. 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). 7. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 8. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007770-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

URANDI JOAO RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILSON CLAUDIO OLIVEIRA OAB - AC3990 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA OAB - AC3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007770-72.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício, ou seja, a simples “declaração 

de hipossuficiência não ostenta a presunção absoluta de veracidade, de 

modo que o pedido do benefício poderá ser indeferido se o magistrado não 

se convencer da situação de miserabilidade alegada pelo interessado” 

(TJMT - Ap 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara 

de Direito Privado, j. 05.04.2018, p. 10.05.2018). 3. Pois bem. No caso em 

tela, diante da ausência de elementos que corroborassem a presença dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade à parte autora, foi 

determinada sua intimação para comprovar nos autos o preenchimentos 

de tais requisitos. 4. Todavia, ela quedou-se inerte consoante se infere da 

certidão sob Id. 18549212. 5. Assim, considerando que foi oportunizado a 

parte autora comprovar a sua hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC) e, não 

tendo ela trazido aos autos provas que permitam concluir que, 

efetivamente, não tem condições de suportar os ônus processuais, 

indefiro o pedido de gratuidade da justiça. 6. Por conseguinte, determino a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do 

mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 e 485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 8. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006457-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (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))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006457-42.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a complementação da inicial de ID 

21145413/21145429. 2. Todavia, a análise do pedido de tutela, determino a 

intimação do 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 de forma pormenorizada quais cláusulas contratuais pretende 

revisar, sob pena de indeferimento da exordial. 2.1. Decorrido o prazo 

postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Por conseguinte, 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. 4. 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: 1002908-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002908-92.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Ciente da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso no RAI nº 1003121-46.2017.8.11.0000 (ID 

9698781), que reformou na íntegra a decisão de ID 5797205, que indeferiu 

o benefício da gratuidade de justiça à parte requerente e determinou a 

emenda da inicial para juntada de prova da recusa da parte ré em excluir o 

arquivo de vídeo objurgado junto ao sítio eletrônico do “youtube”. 2. 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. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Posto isso, em detida análise 

dos autos, constato que não está presente, de plano, a probabilidade do 

direito, haja vista que inexiste elemento de prova apto a evidenciar que o a 

parte requerida foi a responsável pela inclusão do vídeo na mídia, vez que 

apenas o “link” indicado pela requerente na exordial não é suficiente para 

tanto. 4.1. Logo, não havendo comprovação da responsabilidade da 

requerida não há como impor à ela a obrigação de excluir o vídeo em 

comento. 5. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito 

ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. 6. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. 7. Por conseguinte, 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. 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: 1003071-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON REIMERS MARCIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

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: 1003071-04.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 19215184/19215443. 2. Tendo em vista 

que se trata de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa 

ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é 
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essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de 

acordo entre as partes depende da realização de tal prova, de modo que, 

a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre 

as partes, determino a produção de prova pericial, que deverá ser 

realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente 

do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de 

um dos médicos daquela instituição para a realização da perícia, enviando 

cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado 

a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões apontadas pela 

autora são decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na 

inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de 

exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A referida lesão resultou 

em invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora? Tal 

invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) Havendo 

invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com o 

disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 

com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, designe a Sra. Gestora data 

para a audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 6. Cite-se 

a 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. 7. 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). 8. 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. 

9. Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC). 10. 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: 1013945-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013945-48.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”, ajuizada por 

MARCOS SOEL ALVES DOS SANTOS em desfavor de AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando, em apertada síntese, a 

existência de abusividades no contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária firmado com a requerida, na data de 28/03/2018. 

Nessa senda, requer a concessão de tutela de urgência, para (a) seja 

determinado ao banco requerido que se abstenha de incluir seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito; (b) seja autorizado o depósito em juízo 

das parcelas que entende devida, a fim de elidir a eventual mora 

contratual. A inicial foi instruída com os documentos de ID 

25854527/25854538. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Inicialmente, sem prejuízo de ulterior revogação, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 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. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 4. Em detida análise dos autos, denota-se que o 

requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito 

bancário, com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a 

alegada ilegalidade nas cobranças, o que seria necessário ao deferimento 

da medida pleiteada. 5. Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos 

encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do 

mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas. 6. 

Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente 

entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, 

quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do 

contrato. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS 

DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO 

GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para se 

afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e 

obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em 

seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações 

pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já 

apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou 

injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 

DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. (...) A consignação de valor inferior ao pactuado não tem o 

condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a 

inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem 

como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o 

bem. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). 7. Além disso, se 

mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz 

imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA 

ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – 

NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo 

agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da 

instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o 

requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 

do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. 

Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência. 9. Por conseguinte, 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. 10. 

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. 11. 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 
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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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. 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: 1013985-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013985-30.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente, a análise do pedido de tutela, 

determino a intimação da 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 de forma pormenorizada quais cláusulas contratuais 

pretende revisar, sob pena de indeferimento da exordial. 2. Decorrido o 

prazo postulado pela requerente, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Por conseguinte, 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. 4. 

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: 1014168-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014168-98.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO 

DE CLÁSULA CONTRATUAL”, ajuizada por JONATHAN ALVES DOS 

SANTOS em desfavor de ITAUCARD S/A, alegando, em apertada síntese, 

a existência de abusividades no contrato de financiamento firmado com a 

parte requerida, na data de 30/08/2018, para aquisição de um veículo. 

Nessa senda, requer a concessão de tutela de urgência, para (a) seja 

determinado ao banco requerido que se abstenha de incluir seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito; (b) seja concedida a manutenção da 

posse do veículo, objeto do aludido pacto, em seu favor; (c) seja 

autorizado o depósito em juízo das parcelas que entende devida, a fim de 

elidir a eventual mora contratual. A inicial foi instruída com os documentos 

de ID 26030844/26030875. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Inicialmente, sem prejuízo de ulterior revogação, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 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. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 4. Em detida análise dos autos, denota-se que o 

requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito 

bancário, com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a 

alegada ilegalidade nas cobranças, o que seria necessário ao deferimento 

da medida pleiteada. 5. Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos 

encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do 

mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas. 6. 

Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente 

entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, 

quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do 

contrato. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS 

DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO 

GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para se 

afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e 

obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em 

seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações 

pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já 

apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou 

injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 

DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. (...) A consignação de valor inferior ao pactuado não tem o 

condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a 

inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem 

como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o 

bem. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). 7. Além disso, se 

mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz 

imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA 

ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – 

NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo 

agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da 

instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o 

requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 

do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. 

Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência. 9. Por conseguinte, 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. 10. 

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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. 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: 1014245-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ANTONIA PALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014245-10.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

movida por MARIA ANTONIO PALHÃO DA SILVA, em face de 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando que, em 08/12/2017, firmou 

instrumento particular de transferência de direitos e obrigações com a 

requerida, para aquisição de um imóvel denominado lote 16, quadra 16, 

com área de 300m², situado no Loteamento Jardim Portinari, destacado do 

lote 132/E-1, Bairro Eunice, 3ª Parte, em Sinop/MT, registrado na matrícula 

de nº 47.746 do CRI de Sinop/MT, o qual, atualmente, não se encontra com 

qualquer benfeitoria. Afirmam que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 

94.102,19 (noventa e quatro mil cento e dois reais e dezenove centavos), 

a serem pagos em 82 (oitenta e duas) parcelas mensais, na quantia de R$ 

1.147,59 (mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

acrescidos de juros de 7,2% a.a. e correção monetária pelo IGP-M. 

Aludem que até o mês de setembro/2019, já foi efetuado o pagamento do 

montante de R$ 61.584,43 (sessenta e um mil quinhentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e três centavos). Relata que, em virtude de estar 

passando por sérios problemas financeiros, solicitou a rescisão do 

contrato, no entanto, a requerida a quantia proposta pela requerida é 

incabível. Por tais razões, pugnam pela concessão de tutela de urgência, 

para seja declarada liminarmente a rescisão do contrato, bem ainda, para 

que a requerida seja compelida a suspender a cobrança judicial e 

extrajudicial dos valores do contrato, assim como para que se abstenha 

de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 26122609/26124175. É o relatório. 

Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade de justiça à requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 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. 3. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz 

o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 4. In casu, resta incontroverso que a 

requerente não possui interesse na manutenção do contrato entabulado 

com a requerida. 5. Além disso, verifico que a probabilidade do direito está 

demonstrada pelo cálculo de ID 26123658, evidenciando que a requerida já 

tomou ciência do interesse da requerente na rescisão contratual. 5.2. 

Nessa senda, não há razão para que a requerente permaneça pagando 

uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é postulada em juízo. 6. 

No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz comprovado, na medida 

em que a postergação dos efeitos da rescisão contratual, além de onerar 

a compradora, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo 

valor até então investido, como também do contrário, estar-se-ia 

prestigiando o locupletamento ilícito por parte da promitente vendedora. 8. 

Importa frisar que não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista 

que a medida liminar pode ser cassada, mediante decisão fundamentada 

da existência de relevante motivo superveniente justificador, devendo, 

portanto, serem afastados os eventuais efeitos da mora, notadamente no 

que tange as cobranças das parcelas mensais e inclusão dos dados nos 

órgãos de proteção ao crédito. 9. Nesse contexto é o entendimento 

jurisprudencial, confira-se: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM 

IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS 

VINCENDAS - POSSIBILIDADE. Presentes a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano, ante a possibilidade de rescisão do contrato 

pelo comprador, impõe-se o deferimento da tutela de urgência requerida, 

com suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato que se 

pretende rescindir.” (TJ-MG - AI: 10000181233800001 MG, Relator: Mônica 

Libânio, Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) 

“Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do 

processo: 0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE 

BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E 

INCORPORACOES S/A EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA 

PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. 

POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 

473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição unilateral, nos casos em que 

a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia 

notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta vontade de rescisão do 

contrato em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar 

com os pagamentos das parcelas devidas, é cabível a suspensão da 

cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” 

(TJ-DF 07023626920178070000 DF 0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 10. Todavia, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada no que tange a declaração, de plano, da rescisão contratual, 

porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. 11. Posto isso, com fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, 

DEFIRO liminarmente e parcialmente a tutela provisória de urgência, 

determinando que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do 

contrato em discussão (ID 26122630), a partir da propositura da lide, e 

consequentemente, se abstenha de incluir os dados da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) 

no que tange ao contrato em liça, até ulterior deliberação judicial, sob pena 

de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 

caso de descumprimento deste decisum. 12. 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. 13. 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). 14. Intimem-se, sendo os requerentes na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 15. 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
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015066-14.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE 

DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por 

JOANA VALVERDE DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, na 

qual a requerente pugna, em sede de tutela de urgência, seja determinado 

que o requerido se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos 

impugnados, sob o argumento de que não efetuou a contratação de 
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crédito com o requerido. A exordial veio acompanhada dos devidos 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 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. 3. 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. 3.1. Destarte, o perigo de dano este 

também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar 

que em casos desse jaez, a não suspensão 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. 4. 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. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência, para 

determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a cobrança das 

parcelas dos contratos impugnados (nº 882281378 e 882656323), 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). 6. 

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. 7. 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. 7.1. Destarte, com fulcro no artigo 139, inciso 

VI, determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da realização da audiência de conciliação ou mediação, exiba 

em juízo cópia do contrato que originou o débito em discussão, sob pena 

de incidir na sanção do art. 400, inciso I, do mesmo diploma legal. 8. 

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). 9. Intimem-se, sendo o 

requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença
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ANDREIA DE FREITAS COLLI (AUTOR(A))

EDNALDO COLLI (AUTOR(A))
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado em audiência. 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito. 3. Custas 

processuais já quitadas. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu procurador. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012349-97.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO 

c/c DANOS MORAIS” ajuizada por Volmar Lodi em face de Domani Prime 

Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., na qual requer, seja determinada 

a substituição do veículo marca/modelo I/RAM 2500 LARAMIE, 05 

passageiros, 06 cilindros, 0 km, modelo 2016/2016, cabine dupla, de cor 

Preto Metálico, revestido em couro canyon castanho, combustível: Diesel, 

Renavam 01121336326, Placa QBE6206, Chassi 3C6UR5FL7GG354522, 

por outro da mesma espécie em perfeitas condições, ou alternativamente, 

a restituição da quantia de R$ 249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil 

e quinhentos reais), devidamente atualizada, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Para tanto, sustenta que o veículo 0 km 

supracitado foi adquirido junto à requerida em 20.06.2017, no entanto, em 

04.08.2017, constatou a existência de um defeito no bem, consistente na 

diferença de cor na pintura, que veio a ser ratificado pelo Laudo Técnico 

nº 201204, emitido pela empresa Dekra. De acordo com o laudo, foi 

constatado que o veículo apresentava diferença de cor (pintura), na porta 

esquerda (motorista), parte dianteira (externo) e, ainda, na coluna direita 

do passageiro traseiro (interno). Afirma que por não ter logrado êxito em 

solucionar o imbróglio de maneira administrativa junto à requerida, se viu 

obrigado a ajuizar a presente demanda. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID. 10535428/14132642. Recebida a inicial, foi designada 

audiência de tentativa de conciliação e determinada a citação da parte ré 

(ID. 15104367). Após a citação (ID. 16331628), a parte ré juntou 

documentos (ID. 16833757/16835050). As partes não conciliaram em 

audiência (ID. 16844217). A parte autora juntou instrumento procuratório 

(ID. 16844218). A concessionária requerida apresentou contestação, 

pugnando, preliminarmente, pelo chamamento ao processo da empresa 

FCA Automóveis S/A, responsável pela fabricação do produto em 

discussão. Arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, indicando 

“fato do produto”, sendo a fabricante única responsável pelo possível 

dano. Assevera que o autor, em 05.10.2017, autorizou a fabricante a 

realizar análises e eventuais reparos e que o automóvel poderia 

permanecer dias na montadora e que a ré apenas realizou contato com a 

fabricante FCA para intermediar no agendamento da data em que o autor 

iria deixar o veículo com a fabricante. Afirma que o autor não trouxe aos 

autos nenhum dos motivos ensejadores da indenização por danos morais. 

Pugna, em caso de eventual condenação por dano moral, sejam 

observados os preceitos de moderação, evitando-se o enriquecimento 

ilícito da parte autora (ID. 17423759). Juntou documentos (ID. 

17423761/17423765). Em ID. 19386417 foi indeferido o pedido de 

chamamento ao processo do fabricante do veículo e determinada a 

intimação das partes para manifestação e produção de outras provas. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que 

requereu o julgamento da lide (ID. 19838543). Em ID. 22510742 a parte 

autora reiterou os termos da petição anterior quanto às provas. 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte ré (ID. 27419556). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo 

a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, uma vez que versando sobre questão de fato e 

de direito, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 

sendo desnecessárias provas outras para o deslinde da questão que 

remanesce, haja vista que as partes não evidenciaram o interesse na 

produção de outras provas além das constantes nos autos. Com relação 

ao pedido de chamamento ao processo, verifica-se que a questão foi 

analisada em decisão proferida no ID. 19386417 e não foi objeto de 

recurso, portanto, vedada a rediscussão de tal matéria. No que toca a 

preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, ao argumento de que os 

vícios seriam de responsabilidade da fabricante, esta não prospera. Como 

se sabe, incide para o caso em tela, a norma prevista no art. 18 do Código 

de Defesa do Consumidor: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Acerca do tema, eis 

o posicionamento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE 

CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO 

CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 

18 DO CDC – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o 

defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso 

que se destina ou que lhe diminua o valor. (...). (...). (TJMT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00423995020148110041 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DA RÉ VOLKSWAGEN. 

LEGITIMIDADE ATIVA E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DEVEDOR 

FIDUCIANTE. DEFEITO DO PRODUTO. A legitimidade de parte assegurada 

aos titulares da relação jurídica de direito material deduzida em juízo; o 

interesse de agir que diz respeito à utilidade do provimento jurisdicional 

pretendido; e a possibilidade jurídica do pedido pela inexistência de norma 

jurídica que vede o pedido são condições da ação proposta na regência 

do CPC/73. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão 

que afastou preliminar de carência de ação. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

COMPRA DE VEÍCULO. (...). PRELIMINAR GUAIBACAR. DEFEITO DO 

PRODUTO. CDC. RESPONSABILIDADE. O fabricante e o fornecedor 

respondem solidariamente pelos vícios apresentados em produtos e/ou 

serviços. Cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito 

e ao réu as excludentes de sua responsabilidade. - Circunstância dos 

autos em que se impõe manter a sentença que condenou de forma 

solidária o fabricante e o fornecedor. MÉRITO. DEFEITO DO PRODUTO. 

VEÍCULO NOVO. O fornecedor responde objetiva e solidariamente pelos 

vícios apresentados em seus produtos e/ou serviços. Cabe ao autor fazer 

prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao fornecedor as 

excludentes de sua responsabilidade. - Circunstância dos autos em que 

se impõe manter a rescisão do contrato. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU 

INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DEPRECIAÇÃO PELO USO. O 

defeito no produto pode ensejar a substituição do produto ou a devolução 

do bem e restituição de valores. (...). - Circunstância dos autos em que se 

impo manter a sentença. RECURSO DO AUTOR E DA RÉ VOLKSWAGEN 

PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA RÉ GUAIBACAR DESPROVIDO. 

(TJRS - AC: 70075400630 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/12/2017). Assim, não é possível afastar a 

responsabilidade da concessionária, porquanto também está inserida no 

conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), e enquanto comerciante do 

veículo e partícipe da cadeia de fornecedores, responde solidariamente 

por eventuais danos. Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Superada a preliminar, passo ao mérito. Trata-se de ação cível visando a 

substituição do veículo adquirido junto a concessionária requerida, por 

outro da mesma espécie em perfeitas condições, ou, alternativamente, a 

restituição da quantia paga, devidamente atualizada, bem como reparação 

moral, em razão de defeito apresentado pelo veículo, embasada nas 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria 

da responsabilidade que responde o fornecedor/comerciante, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por vício relativos aos produtos e serviços. 

Primeiramente, há que se reconhecer a relação de consumo existente 

entre as partes, vez que o autor (consumidor) se enquadra na definição 

do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a empresa requerida 

(fornecedora), na disposição do artigo 3º do mesmo Códex. Da análise da 

prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que o autor 

adquiriu o veículo, zero quilômetro, conforme indicado na exordial, em 

20.06.2017, junto a concessionária requerida, pelo valor de R$ 249.500,00 

(duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), consoante nota fiscal 

de ID. 10535472. É de se destacar que, a matéria posta em discussão se 

resume à existência de vício oculto (redibitório), haja vista que o problema 

ocasionado no automóvel não se mostrou verificável quando da aquisição 

do veículo. Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios 

são vícios ocultos - incapazes de serem constatados no momento da 

celebração do negócio - e que tornam a coisa imprópria para o uso a que 

se destina ou lhe diminua o valor, de tal forma que o negócio jurídico não 

se realizaria, se sabidas as aludidas circunstâncias. Como corolário, o 

Código de Defesa do Consumidor introduziu sistema de proteção dos 

interesses e expectativas dos consumidores nas relações contratuais, a 

qual acompanhará o transcorrer das prestações, a execução do contrato, 

a fase pós-contratual e o cumprimento dos deveres principais e 

acessórios. Dentre tais regramentos, observa-se um controle da equidade 

das prestações e contraprestações do contrato de consumo, como 

reflexo da aplicação do princípio da confiança. Assim, o consumidor ao 

adquirir um produto ou serviço espera que ele apresente as qualidades 

tais qual informadas pelo fornecedor, sirva para o uso a que se destina, 

bem como ofereça a segurança necessária. Uma vez verificado esse 

descompasso, o fornecedor e/ou fabricante deve ser responsabilizado. 

Este é o sistema previsto nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do 

Consumidor ao tratar, respectivamente, dos vícios de qualidade por 

insegurança (fato do produto) e vícios de qualidade por inadequação 

(vício do produto). A responsabilidade não se restringe apenas aos casos 

em que a segurança do consumidor resta afetada, mas também, quando o 

bem ou serviço apresenta falha na adequação ou prestabilidade, ou seja, 

quando ele não serve para o uso a que se destina, apresentando defeitos, 

avarias e indo em desacordo ao esperado pelo consumidor, mesmo que 

tais vícios não afetem a segurança, consoante se infere do “caput” do 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, no caso “sub 

judice”, tenho que restou demonstrado o vício do produto apontado na 

exordial, consoante laudo técnico apresentado pelo autor (ID. 10535484), 

o qual registra falha/diferença na pintura do veículo adquirido pelo autor, 

cuja vistoria foi realizada em 05.08.2017, ou seja, menos de dois meses 

após a aquisição do veículo. Também resta incontestável nos autos que a 

parte ré foi contatada pelo autor logo em seguida para reparação do 

veículo, mas não tomou providências para sanar o vício no prazo legal. 

Senão, vejamos. Como é de trivial sabença, à parte autora compete a 

prova dos fatos constitutivo de seu direito e, tendo ela cumprido o ônus 

que lhe competia, como no caso dos autos, cabia à parte ré demonstrar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, em 

conformidade com a sistemática da distribuição dos ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, entretanto, 

não o fez. De fato, em nenhum momento a parte ré contestou o vício 

apontado pela parte autora na exordial, ou sequer impugnou o laudo por 

ela apresentado nos autos ou se insurgiu acerca das mensagens 

encaminhadas via aplicativo, limitando-se a aduzir que não deu causa ao 

atraso nos reparos do veículo e que se por tratar de “fato do produto”, a 

fabricante seria a responsável pelo possível dano. Ora, como exposto 

alhures, a responsabilidade é solidária, conforme estabelece o artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, no caso de fato do 

produto, o ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado 

no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do artigo 12, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 12. (...). § 3º O fabricante, o 

construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando 

provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja 

colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.” Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MATERIAL E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DE 

INDENIZAR O DANO MATERIAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. Trata-se de examinar recursos 

de apelação interpostos em face da sentença de parcial procedência de 

ação de indenização por danos material e moral decorrentes de vício do 

produto. Consoante a exordial, o demandante adquiriu veículo na 

concessionária ré, que apresentou vício oculto, consistente na quebra da 

caixa de câmbio. Dada a gravidade do defeito, que, segundo sustentou, 

poderia ter-lhe ocasionado grave acidente, postulou indenização por dano 

moral, reparação por lucros cessantes atinentes ao período em que não 

pode utilizar o veículo para o trabalho, bem como repetição em dobro do 

valor pago à concessionária para reparo, já que o automóvel estava 

abrangido pela garantia contratual. DEVER DE INDENIZAR - O fabricante do 

produto responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de fabricação e montagem de seus produtos, consoante o 

disposto no art. 12 do CDC. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis, por sua vez, respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo 

a que se destinam, consoante dispõe o artigo 18 do Diploma Consumerista. 

Portanto, tratando-se de acidente de consumo em que a responsabilidade 

é pelo fato do produto, ou seja, objetiva, a inversão ocorre ope legis (art. 

12, § 3º do CDC), dispensando expresso deferimento judicial. In casu, 

deve ser dada efetividade à regra que determina a inversão do ônus da 

prova que favorece a parte hipossuficiente, sendo dever das rés fazer 

prova cabal de que o defeito ocorrido após a revisão prevista, reclamado 

dentro do prazo de garantia, não tinha relação alguma com o problema 

apresentado pelo veículo posteriormente, ônus do qual não se 

desincumbiu a contento. DANOS MATERIAIS - A ação merece procedência 

no que diz respeito ao prejuízo material, consistente no pagamento do 

conserto da caixa de câmbio do veículo adquirido, por guardar nexo de 

causalidade com o problema enfrentado pela autora dentro do prazo de 

garantia. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Configurada a cobrança 

indevida, devem ser restituídos em dobro os valores efetivamente pagos 

pela parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pertinente aos honorários advocatícios, 

considerando as peculiaridades do caso concreto, a manutenção do 

percentual de 10% sobre o valor da condenação é medida impositiva. 

Sucumbência modificada conforme fundamentação. APELAÇÕES 

PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJRS – Apelação Cível Nº 70061311247, 

Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 

06.04.2017, p. 11.04.2017). Todavia, no caso em tela, a parte ré não 

logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade ou 

justificativa para a ausência de reparo no prazo legal. Deveras, os 

documentos colacionados à contestação evidenciam apenas que a parte 

ré adotou providências para análise do veículo decorridos mais de trinta 

dias da ciência do problema (ID. 17423761/17423765), mas não 

demonstram que, de fato, ela buscou reparar o veículo, ou tentou resolver 

o problema administrativamente. Como é cediço, o Código de Defesa do 

Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para 

sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia 

paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, 

“caput” e § 1º, sendo que o § 3º, prevê a possibilidade de uso imediato 

dessas alternativas no caso da extensão do vício puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 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. (...) § 3° O 

consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das 

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial." 

Ressalte-se que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir 

(ID. 22154802), a parte ré se quedou inerte e nada trouxe aos autos para 

justificar as alegações apontadas em defesa, não sendo produzida 

qualquer contraprova nos autos capaz de ilidir as apresentadas pela parte 

autora. Demais disso, em sua peça de defesa, a parte ré sequer pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais, circunscrevendo-se a requerer o 

arbitramento dos danos morais em valor não superior a mil reais (ID. 

17423759). Destarte, o conjunto probatório dos autos aliado a ausência de 

qualquer justificativa plausível da parte ré para a ausência de reparo 

eficiente do problema, demonstram a verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, de modo que se impõe a inversão 

do ônus da prova, cabendo a ela a comprovação da inexistência do vício 

no automóvel ou no serviço por ela prestado, do qual não se desincumbiu. 

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso 

VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais 

e difusos. Com efeito, tenho que procede o pedido referente aos danos 

suportados, na medida que a prova constante nos autos, indica a 

ocorrência de vício redibitório no automóvel novo, e que este não foi 

sanado em 30 (trinta) dias, como prevê a legislação consumerista, 

decorrendo daí o direito do consumidor a quaisquer das alternativas 

previstas no art. 18 do CDC. A propósito, é o posicionamento 

jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIOS DE 

FÁBRICA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS PELA 

CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE, SOLIDARIAMENTE – AUSÊNCIA DE 

REPARO NO PRAZO LEGAL - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA 

PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA 

DO ARTIGO 18, §1º DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO – FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM 

PARÂMETROS DO STJ - RECURSOS DE AMBOS DESPROVIDOS. Não 

ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao 

Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a 

lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o 

seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 330, I, do 

CPC/1973. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em 

automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, 

ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento 

proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC. A 

indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. (TJMT – 

N.U 0001494-08.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, 

Publicado no DJE 13/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - CONSTATAÇÃO - 

VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - RESCISÃO DO 

CONTRATO - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - OCORRÊNCIA - 

ADEQUAÇÃO DO VALOR AO CASO CONCRETO - NECESSIDADE - DANO 

MORAL - VERIFICAÇÃO - QUANTUM ARBITRADO - OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável, quando as partes se enquadrarem 

nos conceitos de fornecedor e consumidor elencados nos artigos 2º e 3º 

deste diploma legal. 2. O vício é redibitório ou oculto, quando de difícil 

constatação, podendo se manifestar tardiamente, sem que haja qualquer 

culpa do consumidor. 3. Nos termos do art. 18 do CDC, caso o fornecedor 

não sane o vício de qualidade do produto dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, poderá o consumidor exigir a rescisão contratual e a restituição do 

valor pago, o qual não poderá ser o atual, em razão da depreciação 

temporal do bem, tampouco o valor pago, quando da assinatura do 

contrato, haja vista a utilização e depreciação do bem pelo consumidor. 4. 

Os danos morais são cabíveis na hipótese de restar demonstrada a 

ocorrência de abalos psicológicos à vítima, ultrapassando os meros 

aborrecimentos quotidianos, devendo o valor ser arbitrado de forma 
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proporcional, segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

vedação ao enriquecimento ilícito. (TJMG - AC: 10024112846001002 MG, 

Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/06/2017, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - 

VÍCIO OCULTO –DEFEITO INCONTROVERSO – DEFEITO REPARADO EM 

PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS E QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL - 

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO VEÍCULO - APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO 

- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Respondem pelo vício do 

produto, todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o 

fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao 

comerciante (que contratou com o consumidor). Nos termos do § 1º do art. 

18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade 

do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, 

sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali 

contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da 

quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. Assim, a 

faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite 

que o consumidor opte pela restituição do valor pago pelo produto no caso 

de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo. 

Resta incontroverso o fato que o veículo apresentou um defeito, o qual 

segundo alegado pela Apelada foi reparado, porém, em prazo superior a 

30 dias. Incontestável que não se trata de meros aborrecimentos e 

decepções da vida cotidiana, visto que aquele que compra um veículo 

zero km, que apresenta defeitos logo após sua compra, com menos de 

120 dias de uso, devida se mostra a indenização por danos morais, 

conforme entendimento majoritário do STJ. Para se fixar o montante a título 

de ressarcimento por danos morais, devem ser utilizados critérios 

valorativos próprios e específicos de cada caso em concreto, avaliando 

as conseqüências e a repercussão do dano, bem como as condições das 

partes. Sendo fixada a indenização em valor razoável e proporcional, 

devendo assim ser reformada a decisão singular. (TJ-MS - AC: 

08075111820148120001 MS 0807511-18.2014.8.12.0001, Relator: Juiz 

José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019). Nessa perspectiva, 

considerando que o caso em tela é regido pela legislação consumerista e, 

que o autor perquiriu tanto pela substituição do bem quanto pela restituição 

da quantia paga, tratando-se de pedido alternativo, caberá a ele fazer a 

escolha dentre ambos, nos termos do art. 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor. No que concerne ao pleito de indenização por danos 

morais, restou plenamente caracterizada a situação injusta e para qual o 

autor não concorreu, sendo certo que a situação vivenciada decorrente 

da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, é 

perfeitamente passível de indenização. Por certo, ao adquirir um veículo 

zero quilômetro, o adquirente nutre a expectativa de desfrutar das 

qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que 

adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos. 

Ademais, ao comprar um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor 

maior do que um usado, tem-se a expectativa de que este venha em 

perfeitas condições, sem qualquer vício. Assim, a situação vivenciada 

superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando 

configurado o dano moral. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. 

DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. 

VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. 

PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA 

PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria 

da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no 

polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro 

busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, 

que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do 

prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do 

CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante 

entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do 

vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a 

prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo 

pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo 

razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral 

aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não 

sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV- Conforme 

entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante 

respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes 

observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser 

fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- 

Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, 

publicação da súmula em 31/08/2018). Apelação – Ação redibitória 

cumulada com indenização por danos morais e materiais – Bem móvel – 

Veículo novo com vícios estruturais não sanados no prazo legal – Direito 

potestativo – Escolha que cabe ao consumidor – Artigo 18, § 1º, do Código 

de Defesa do Consumidor – Danos morais configurados – Redução da 

indenização. A norma disposta no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor é clara quanto à faculdade concedida ao consumidor de, não 

sanado o vício em trinta dias, exigir, à sua escolha, uma das três 

alternativas constantes de seus incisos I, II e III: a substituição do produto, 

a devolução da quantia paga devidamente atualizada ou o abatimento 

proporcional do preço - Constatado vício no produto adquirido e tendo o 

consumidor optado pela devolução da quantia paga pelo veículo, deve o 

fornecedor efetuá-la imediatamente - Ressalte-se que, por se tratar de um 

direito potestativo, a escolha cabe ao consumidor, de forma que ele não 

pode ser compelido a permanecer com um veículo novo que apresentou 

vícios estruturais que não foram reparados no prazo de trinta dias, ainda 

que os vícios tenham sido posteriormente reparados - O transtorno 

causado ao consumidor, o qual adquiriu um veículo impróprio e inadequado 

ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim, situações 

passíveis de indenização por dano moral. De reduzir-se a indenização. 

Apelação da corré provida em parte. Recurso adesivo da autora provido 

em parte. (TJSP – Apelação Cível 1035463-48.2016.8.26.0576; Relator (a): 

Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de 

Registro: 01/03/2019). No que se refere ao “quantum” da indenização, é 

assente na jurisprudência que, para a fixação da indenização por danos 

morais, devem-se levar em consideração as circunstâncias concretas do 

fato e a capacidade econômica dos litigantes, a fim de que a reparação 

pretendida seja justa, sem proporcionar enriquecimento sem causa, nem 

perder o seu caráter pedagógico. Destarte, tendo como parâmetro os 

critérios acima referidos, a fixação do “quantum” indenizatório no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com 

relação ao pedido de restituição dos valores dispendidos com a realização 

do laudo técnico, tenho que este não procede, uma vez que decorreu de 

ato voluntário do autor e não guarda nexo de causalidade direto com o 

ilícito praticado pela ré. Com efeito, revela-se inadmissível o ressarcimento 

dos valores empregados por impulso próprio, cujo pagamento não pode 

ser imposto à parte ré já que consistiu numa despesa de cunho 

extrajudicial, apesar de ter sido utilizada como meio de prova. Nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO 

BANCÁRIO FRAUDULENTO. (...). PERÍCIA EXTRAJUDICIAL PARTICULAR. 

RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. (...). 2. É ônus a ser 

atribuído à parte vencida a perícia realizada em juízo, cujo 

técnico-especialista é nomeado de forma imparcial, sendo possível a 

impugnação do profissional e do valor cobrado pelos honorários, 

assegurando-se, também, o contraditório. A realização do exame 

grafotécnico extrajudicial decorreu de ato voluntário da autora que não 

guarda nexo de causalidade direto com o ilícito praticado pela ré. 3. (...). 4. 

Recurso conhecido e improvido. (TJDF - APC: 20120710199678, Relator: 

MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 1ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 29/07/2015 . Pág.: 101). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de 

condenar a requerida Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças 

Ltda., a: a) substituir o automóvel com vício, por outro da mesma espécie, 

zero quilômetro, em perfeitas condições, no prazo de 15 (quinze) dias, OU 

a restituir a quantia paga, qual seja, R$ 249.500,00 (duzentos e quarenta e 

nove mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da 

data da compra (20.06.2017), em favor do autor Volmar Lodi ficando a 

escolha a encargo do AUTOR (art. 18, § 1º, CDC), o qual deverá 

imediatamente declinar a sua intenção com o fim de viabilizar o 
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cumprimento da sentença; b) pagar ao autor, a título de danos morais, R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 STJ). Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 

85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da presente sentença, determino que o veículo objeto de litígio seja 

restituído à parte ré, sem quaisquer gravames ou ônus, devendo as partes 

convencionarem dia e hora para tanto, ressaltando que as despesas com 

o transporte do bem é de inteira responsabilidade da ré, devendo as 

partes adotarem as providencias necessárias para transferência da 

titularidade, inclusive perante o DETRAN. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 17 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001319-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOZE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001319-31.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

JOZE DOS SANTOS LEITE ingressou com a presente ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, alegando, em síntese, que nasceu em 

01/06/1992, no município de Colíder/MT, anotado o registro de sua certidão 

de nascimento no Livro A15, fls. 270v., termo 13880 do Cartório de 

Registro Civil de Colíder/MT e pretende a alteração de seu prenome no 

assento de nascimento, uma vez que este teria sido grafado de forma 

errônea, visto que deveria constar Josiane. Afirma que o nome “Joze” tem 

conotação masculina, causando-lhe constrangimentos. Assim, pugna pela 

alteração de seu nome, passando a assinar Josiane dos Santos Leite. A 

inicial veio acompanhada de declaração de hipossuficiência, fotocópia dos 

documentos pessoais, certidão de casamento, certidões cíveis, criminais, 

de protesto e outros documentos (ID. 11882834/11882834). Recebida a 

inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como 

determinada a citação de eventuais interessados e abertura de vista dos 

autos ao Ministério Público (ID. 17569255). Efetivada a citação editalícia 

(ID. 19739976), foi certificado o decurso do prazo sem manifestação de 

terceiros (ID. 21573035). O Ministério Público manifestou-se pelo 

acolhimento do pedido inicial (ID. 21887079). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente o pedido, nos 

termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil por ser 

desnecessária maior dilação probatória, uma vez que a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa. Por não haver questões 

processuais pendentes, passo à análise do mérito. Pretende a requerente 

a alteração de seu prenome em assento de nascimento, sob o argumento 

de que tem sido exposta a situação de constrangimento no convívio social. 

Pois bem. Observo que os artigos 57 e 58, “caput”, da Lei n.° 6.015/73, 

consagram o princípio da imutabilidade do nome civil e do prenome que o 

compõe, sendo assegurada, todavia, a substituição, em situações 

excepcionais e de forma motivada, tal como ocorre com prenome 

suscetível de expor ao ridículo os seus portadores, que, inclusive, 

autoriza a recusa de registro pelo Oficial responsável pela lavratura do 

assento de nascimento, em conformidade com o artigo 55, parágrafo 

único, do mesmo Diploma Legal. Trata-se de providência destinada a 

resguardar sinal de identificação social que integra o direito de 

personalidade e proteger igualmente o interesse coletivo de que a pessoa 

seja intitulada de forma adequada a individualiza-la no âmbito de suas 

relações sociais. No caso dos autos, resta evidente que o prenome “Jôze” 

vem expondo a requerente a situações vexatórias e constrangedoras, 

uma vez que o referido nome remete ao sexo masculino, razão pela qual 

justifica-se sua alteração. Ainda que a imutabilidade do prenome seja a 

regra, a lei também deve servir de instrumento para manter a paz social e 

harmonizar a vida das pessoas, solucionando seus conflitos, razão pela 

qual não se justifica um rigorismo exacerbado. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. 

ALTERAÇÃO. PRENOME. O constrangimento que sente a requerente com 

o seu prenome autoriza a alteração, quando inexistente prejuízo a 

terceiros, impondo-se propiciar a felicidade do cidadão com o seu nome. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS – Apelação Cível Nº 70073760092, Sétima 

Câmara Cível, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

19/06/2017, Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. 

POSSIBILIDADE NO CASO. 1. O prenome da pessoa pode ser modificado, 

ainda que ultrapassado o prazo de um ano após ter atingido a maioridade, 

desde que se trate de situação excepcional e devidamente motivada. 

Inteligência dos artigos 56, 57 e 58 da Lei nº 6.015/73. 2. No caso, está 

caracterizada situação extraordinária, porque suficientemente revelados 

os alegados dissabores e constrangimentos decorrentes da utilização do 

prenome questionado. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS – Apelação Cível Nº 

70079255253, Oitava Câmara Cível, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 21/03/2019). Frise-se que o direito ao nome integra o rol dos 

direitos da personalidade, extraído do princípio da dignidade da pessoa 

humana, preceito fundamental previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), sendo certo que ter dignidade 

também é fazer uso de seu nome sem qualquer constrangimento. 

Outrossim, a partir das certidões colacionadas aos autos, verifica-se não 

haver prejuízo para a identificação da autora, intento fraudulento ou 

tentativa de se furtar a responder civil ou criminalmente por seus atos. 

Portanto, não há óbice para a retificação pretendida, impondo-se a 

mudança do prenome ora pleiteada, em conformidade com o artigo 57 da 

Lei n° 6.015/73. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

alterar o assento de nascimento de Jôze dos Santos Leite, lavrado sob 

termo 13880, do Livro A15, fls. 270v., do Cartório de Registro Civil de 

Colíder/MT, a fim de que passe a constar o prenome Josiane, passando a 

requerente a se chamar Josiane dos Santos Leite. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, embora ausente pedido, 

considerando que a parte autora é casada, para fins de economia e 

celeridade processual, acaso necessário, fica autorizada a expedição de 

mandado de retificação do assento de casamento (ID. 11882834 – Pág. 5), 

nos termos do dispositivo acima, ficando ao final o nome de casada da 

requerente como Josiane dos Santos Leite Araújo. Sem custas e 

despesas processuais, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

retificação/alteração ao cartório competente e, em seguida arquivem-se os 

autos, observando as formalidades legais. Sinop/MT, 17 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: 1011483-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, 

do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente impugnação a contestação de ID.27285666.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009132-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 149 de 609



Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 4/12/2019, 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: 

1009132-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL ALVES MOREIRA RÉU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 22119352 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de dezembro de 2019, 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: 1009375-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 13/11/2019, 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: 

1009375-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA JOSEFINA PETINI RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 22003563 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 13 de novembro de 2019, 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: 1009375-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (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))

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que querendo apresente no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à contestação sob id 26864729.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-29.2019.8.11.0015

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:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1012737-29.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 26358495 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que a requerida manifestou em 

sua peça contestatória de que não tem interesse na realização da 

audiência de conciliação designada para o dia 20/5/2020, à 13 horas. 

SINOP, 27 de novembro de 2019 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008961-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação constante do ID 

26779656 foi protocolado no prazo legal, não estando acompanhado da 

guia de custas face o deferimento de assistência judiciária gratuíta (ID 

25156789). Sinop, 11 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014176-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR JOSE CAMERA (EXECUTADO)

VANELI CAPITANIO CAMERA (EXECUTADO)

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID 

26285690 que o autor comprovou o recolhimento das custa e taxas 

judiciais conforme ID 27326222. Sinop, 12 de dezembro de 2019. Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009248-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA MARIA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a executada foi devidamente citada da 

ação conforme ID 25199068, entretanto conforme ID 26039496 a mesma 

opôs embargos à execução dentro destes autos e, em seguida (ID 

27294833) foi juntado aos autos petição de acordo entabulado entre as 

partes. Sinop, 12 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO XIMENDES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 4/9/2019, 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: 

1008203-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO XIMENDES DA SILVA 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico, que em cumprimento 

a determinação sob ID 20983481 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de Setembro de 2019, 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). Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial 

Mat. 2866

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012405-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA ROSA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o requerido foi devidamente citado da 

ação conforme ID 25238988, deixando decorrer o prazo legal sem 

requerer a purgação da mora ou contestar a ação. Sinop, 12 de dezembro 

de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010899-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANTUNES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1010899-51.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: BUSCA E APREENSÃO 

PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A. PARTE REQUERIDA: ISMAEL 

ANTUNES Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a 

sentença constante do ID 25577803 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, 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. Processo: 1008872-95.2019.8.11.0015. 

AUTOR(A): ODILA RANGEL AGUIAR RÉU: BANCO BRADESCO Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID 22773093 , designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de Janeiro 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014297-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA JESUS TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014297-06.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: VERA LUCIA JESUS 

TAQUES 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. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

26184964), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial de ID 26184967 pág. – 05. 3. 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. 4. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 5. 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. 5.1. 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). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. 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. 6.1. 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. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006455-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO AZUL ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINNERT & CIA LTDA (REQUERIDO)

B.C TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1006455-72.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA para 

em cinco dias recolher a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado de notificação da requerida B.C TECH COMÉRCIO 

ASSISTENCIA TÉCNICA EIRELI. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006118-83.2019.8.11.0015

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 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))

 

Processo PJE 1006118-83.2019.811.0015 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 manifestar sobre a 

contestação e documentos juntados pelo requerido. Sinop-MT, 17 de 

dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Despacho 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 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005327-85.2017.8.11.0015 Considerando que não foi 

conhecido o recurso interposto pela parte autora contra a decisão que 

indeferiu o pagamento das custas ao final, certifique a Sra. Gestora se 

foram recolhidas as custas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009751-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GAMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009751-05.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado na RUA 

PROFESSOR SILVARIO RODOLFO BECHMANN, 1608, JD. EUROPA, EM 

SINOP-MT, devendo a 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: serviços/guias/diligência). §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.” Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012163-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR JEZUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012163-40.2018.811.0015 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, 17 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005996-70.2019.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1005996-70.2019.811.0015 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, 17 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009477-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PINTEIRO SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1009477-75.2018.811.0015 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, 17 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006316-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006316-23.2019.811.0015 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, 17 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161090 Nr: 8586-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARAÚJO MOREIRA - Engenheiro 

Agrônomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 161090

 Inicialmente, consigno que a manifestação de fls. 63/68, através da qual o 

excepto requereu a improcedência do incidente, perdeu seu objeto. Isso 

porque, verifica-se que a lide foi julgada nos moldes da sentença de fls. 

54/59, sendo certificado seu trânsito em julgado, em 02/07/2019 (fls. 62), 

ao passo em que a referida manifestação foi protocolada apenas em 

16/09/2019.

 Outrossim, deixo de analisar o pedido de liberação de honorários periciais 

(fls. 63/68), uma vez que tal pleito deve ser formulado nos autos da ação 

principal.

 Retornem os autos ao arquivo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229343 Nr: 5219-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 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 – SANTA CARMEM, 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): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219084 Nr: 17712-87.2014.811.0015

 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: SANTINO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOTARO AOYAMA - ESPÓLIO, YUKIKO 

AOYAMA DE SALLES, SATIO KUME AOYAMA, TAKEKO AOYAMA 

PALUDETTO, MARIO KIOSHI AOYAMA, HATUKO AOYAMA ZANETTI, 

TOCIAKI AOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 219084

 Verifico que até a presente data não houve o recebimento da inicial e nem 

a apreciação do pedido de justiça gratuita, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as custas do 

processo sem comprometer o seu sustento.

 Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, notadamente diante do valor do contrato acostado à inicial e, em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte 

autora comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

 À vista do exposto, chamo o feito à ordem para determinar a intimação do 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da gratuidade e extinção do processo.

 No tocante ao pedido de fls. 71 e seguintes , intime-se Hatue Kume 

Massuda, por seus advogados, a esclarecer se há inventário dos bens 

deixados pelo falecido, se o bem objeto da lide está arrolado nos bens a 

serem inventariados, a atual fase do processo do inventário, bem como 

deve informar os endereços de todos os herdeiros, no prazo de dez dias. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173454 Nr: 8660-38.2012.811.0015

 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: VALCIR JOSÉ PIRAN- ESPÓLIO, ROSANE COMINETTI 

PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., 

CARLOS MANIOTO, JOSÉ CARLOS FABRÍCIO DOS SANTOS, HERMES G. 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB:2292-MT, BRUNO JIVAGO BUDNY - OAB:11626/MT, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923, MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, RENATA CRISTINA CASTRO CARVALHO - 

OAB:16.359-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA para que manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de Citação do 

Requerido(Denunciado à Lide) HERMES G. FERREIRA devolvida pelos 

Correios com a alínea "AUSENTE", E no mesmo prazo indique eventual 

mudança de endereço para que possamos citá-lo por Mandado / Carta 

Precatória, recolhendo os devidos preparos e diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239894 Nr: 11953-11.2015.811.0015

 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: ALTAIRES APARECIDO CAETANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICKSON MONDADO, ROGERIO CESAR 

GROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LUIZ IURK - 

OAB:27583, FERNANDO HELEODORO BRANDÃO - OAB:19221/MT, 

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - OAB:15532, Luiz Daniel 

Alencar - OAB:31.272 -PR, Rodrigo Teixeira Matos - OAB:41.336-PR

 (...) À vista do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito. Diante do o princípio da causalidade, condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/215, consignando que a exigibilidade de 

tais verbas fica suspensa, haja vista que o requerente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita (fls. 50). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 328600 Nr: 8545-07.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYTIELI ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 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): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 339853 Nr: 15978-62.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MARQUES ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-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): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168786 Nr: 3799-09.2012.811.0015

 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: A. P. DA SILVA E CIA LTDA. - GEFORCE - Sistemas de 

Segurança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SULARROZ INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CERUTTI - OAB:OAB/SC 

5814

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos valores 

descritos nos documentos de fls. 13, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, cujo 

valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir da emissão e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data 

do comparecimento espontâneo aos autos. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da condenação.Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252997 Nr: 19810-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620/MT, WILLIAN 

SANTOS DAMACENO - OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Quanto ao requerimento de fls. 390/391, verifico que já foi expedida carta 

precatória para penhora de bens suficientes à garantia da execução (fls. 

388). Assim, deve ser aguardado o seu cumprimento para verificar a 

necessidade de reforço da penhora.

 Ademais, ante a ausência de resposta ao oficio de fls.387, manifeste-se 

o exequente, em cinco dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253248 Nr: 19945-23.2015.811.0015

 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: ROGERIO CESAR GROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIRES APARECIDO CAETANO, JULIANO 

LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:MT - 21.797/O, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 

-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Ceolin - 

OAB:MT/9.602

 Código nº 253248

 Ante a devolução da carta de intimação de fls. 244, com a informação de 

ausência do requerido, promova-se sua intimação para cumprimento da 

obrigação, sob pena de multa, conforme consta da decisão anterior, 

através de oficial de justiça, constando do mandado que o requerido 

Altaires Aparecido Caetano deverá constituir advogado nos autos, no 

prazo de dez dias, sob pena do prosseguimento do feito à sua revelia.

 Ressalto, ademais, que o pedido de fls. 246/247, no tocante ao 

suprimento da vontade do requerido, somente poderá ser apreciado após 

sua intimação para o cumprimento da obrigação.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 308969 Nr: 14003-39.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração 

opostos pelo requerente Juarez Domingos dos Santos. Outrossim, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração opostos pelo 

requerido Hidelbrando José Pais dos Santos, para acrescentar a 

fundamentação acima à sentença, sem, contudo, alterar a parte 

dispositiva da decisão.Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005846-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO SCUSSEL (AUTOR(A))

ELMA ANA SCUSSEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FROZZA OAB - SC5225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NORTE BONICONTRO (RÉU)

OSVALDO REINERS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

IBRAHIN CARDOSO OAB - MT15479/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005846-26.2018.8.11.0015 Verifica-se que, na 

contestação (Id 18377968), o requerido denunciou à lide José Almir de 

Melo, ao argumento de que este representou o requerente na venda do 

imóvel, através da procuração pública oriunda do Cartório 2º Serviço 

Notarial e Registral Guedes de Peixoto de Azevedo/MT, lavrado às fls. 

050, do livro 010 e fls. 140, do livro 048, ambas deste cartório. Assiste 

razão o requerido, tendo em vista que os documentos acostados na inicial, 

bem como na contestação apresentada no ID 18317437 demonstram que o 

denunciado José Almir de Melo figura como representante da parte 

requerida na venda do imóvel. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES DO IMÓVEL PELA EVICÇÃO DE 

IMÓVEL CONFINANTE DA AREA A SER DEMARCADA. 

RESPONSABILIDADE FIRMADA EM ESCRITURA PÚBLICA. ARTIGO 125, I, 

DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - Nos termos do artigo 125, 

I, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes, ao "alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam" (TJ-MG - AI: 10707120221486001 MG, Relator: 

Wander Marotta, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

12/02/2019)” Desta forma, diante dos documentos constantes nos autos 

e, com fulcro no art. 125, inciso I, do CPC, defiro o pedido de denunciação 

à lide de José Almir de Melo, qualificado no ID 18377968. O denunciante, 

ora requerido, deverá providenciar a citação nos prazos referidos nos art. 

126 c/c 131 do Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a 

intervenção de terceiro (2º parte do último artigo). Após, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação (art. 100, CPC/2015).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MOREIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1005030-44.2018.8.11.0015 I – DA IMPUGNAÇÃO À 

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 hipossuficiência. O Código de Processo Civil, 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”. Ademais, o artigo 100 do CPC prevê que: “Deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, 

nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso.” Dessa forma, é ônus do impugnante provar a 

inexistência ou o desaparecimento das condições exigidas para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 373, inciso I, do CPC. No caso dos autos, não há que se falar em 

revogação do benefício, uma vez que a parte requerida não trouxe aos 

autos qualquer comprovação da existência de condições financeiras para 

o requerente arcar com os custos do processo. Impende consignar, que o 

fato de o requerente ter adquirido o automóvel objeto da presente 

demanda, por si só, não constitui circunstância probatória de capacidade 

financeira do requerente para arcar com as despesas processuais sem 

comprometimento do sustento próprio e da família. Assim, considerando 

que a parte requerida não se desincumbiu em demonstrar que o 

requerente não é carecedor de recursos financeiros, julgo improcedente a 

impugnação, mantendo o benefício concedido ao requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA. No incidente de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita compete ao impugnante o ônus da prova de que o 

impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não 

fazendo o impugnante prova nesse sentido, impõe-se a improcedência de 

seu pedido" (TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.09.725506-1/001 - Rel. Des. 

Luciano Pinto - DJE de 29.03.2016). II – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR: Alegam os requeridos que efetuaram todos os 

reparos do veículo em garantia, de modo que a presente ação se mostra 

inadequada para o fim que se pretende, haja vista que inexistem vícios de 

fabricação do produto. No ponto, registro que tal preambular não comporta 

acolhimento, notadamente porque após a análise dos documentos 

carreados ao feito, é possível concluir que houve a realização de negócio 

jurídico entre as partes e este é objeto de discussão na presente lide, no 

qual o requerente alega que o veículo adquirido junto à parte requerida 

apresenta diversos vícios desde o quinto mês de uso e, por conta disso, 

passou por diversos reparos que não cessaram mesmo após a 

propositura da presente ação. Assim, é possível concluir pelo interesse 

processual do autor, uma vez que o fato de ter sido realizado todos os 

reparos no referido veículo não descaracteriza o direito de buscar a tutela 

jurisdicional do requerente. Apenas à guisa de complementação, urge 

trazer à baila o seguinte aresto colhido recentemente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se: “RECURSO DE APELAÇÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE 

PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO – EXCESSSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA. 

Recurso conhecido e provido parcialmente. Preliminares. – O interesse de 

agir diz respeito ao binômio necessidade/adequação, sendo que a 

necessidade está relacionada à questão de a parte ter de submeter o fato 

à análise do Poder Judiciário, para ver satisfeita a sua pretensão e a 

adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da 

lide. - A legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em 

conflito e deve ser analisada de forma abstrata, desvinculada de 

apreciação probatória e da discussão acerca do mérito recursal. 

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Somente existem ausência de 

interesse de agir e ilegitimidade quando em relação à ação aposta não 

houver possibilidade de vantagem material ou moral ao proponente da 

ação, situação que não se visualiza no caso concreto. Rejeição 

necessária. (...)” (TJ-MT – Ap. n.º 129286/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, 

Publicado no DJE 09/03/2016). Deste modo, rejeito a preliminar. III- DA 

ALEGAÇÃO DA DECADÊNCIA: A parte requerida General Mortors do 

Brasil LTDA alega que decaiu o direito do requerente para ajuizar a 
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demanda, por ter ultrapassado o prazo de 90 (noventa) do último registro 

de ocorrência de defeitos no veículo, atendido em 20/12/2017. No entanto, 

tal alegação não merece acolhimento, uma vez que o prazo de decadência 

para a reclamação de vícios do produto não corre durante o período de 

garantia contratual. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO: DECADÊNCIA – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO 

DA GARANTIA CONTRATUAL - REJEITADA – [...] O prazo de decadência 

para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre 

durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, 

desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à 

concessionária com defeitos. (TJ-MT - APL: 00411238620118110041 

168118/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/02/2017) No caso dos autos, o requerente alega que o veículo 

encontra-se em período de garantia (ID 17791451) e os documentos 

juntados pelo requerido no ID 16733745 apontam que a referida garantia é 

de 36 (trinta e seis) meses. Desta forma, considerando-se que o bem 

móvel foi adquirido em 25/05/2015, o prazo contratual terminou em 

25/05/2018. Assim, a presente ação foi proposta em 12/05/2018, razão 

pela qual rejeito a prejudicial de mérito. IV – DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS : Não havendo outras questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1- se o veículo apresentou defeitos de fabricação; 2- se o 

defeito foi sanado; 3- se há direito à restituição do valor pago e seu 

montante; 4- se houve dano material e seu montante; 5- se houve dano 

moral e seu montante. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). V – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Tratando-se de relação de consumo, 

milita em favor do requerente (consumidor), a inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

discorrem que: “O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo.” “16. Alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor. 

A inversão pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o 

consumidor for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As 

hipóteses são alternativas, como claramente indica a conjunção ou 

expressa na norma ora comentada (Nery, DC 1/218; Watanabe, CDC 

Coment., 497/498). A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (Nery, Dc 1/217).(“in” 

Novo Código Civil e legislação extravagante anotados, Ed. RT, 2002, 1ª 

ed., pp. 726-727)”.Grifei. No caso presente, o requerente é hipossuficiente 

em relação à requerida, razão pela qual, a luz do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova. 

VI – DAS PROVAS: Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal 

das partes e testemunhal) e pericial. Nomeio perito judicial Jorge Ioannis 

Tsilfidis, engenheiro mecânico, com endereço profissional na Rua 

Colonizador Ênio Pepino, nº 1293 (Imobiliária J Investimentos), na cidade de 

Sinop/MT, telefone (66) 3531-7116, independentemente de termo de 

compromisso. Intimem-se as partes a apresentarem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o 

expert para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes a se manifestarem, 

em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a requerida 

General Motor do Brasil LTDA para depositar o valor integral dos 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, intime-se o perito 

para que indique data e horário para o início dos trabalhos, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo a secretaria intimar as 

partes para acompanharem a prova. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Vindo aos autos o laudo, intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do 

CPC/2015). Por fim, intimem-se os requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem todas as ordens de serviços referentes ao 

veículo objeto da presente ação. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011438-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. P. (REQUERENTE)

ROSELIR CALLEGARO (REQUERENTE)

M. C. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CARREIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011438-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

ROSELIR CALLEGARO, MIGUEL CALLEGARO DE PAULA, MATEUS 

CALLEGARO DE PAULA REQUERIDO: FABIO CARREIRA DE PAULA 

Vistos. 1. Defiro conforme requerido no id. 26832417. Segue baixa do 

gravame do veículo indicado conforme extrato anexo. 2. Após, cumpra-se 

integralmente a decisão de id. 23543583. 3. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 

17 de dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 168936 Nr: 3926-44.2012.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e os pedidos 

reconvencionais e, consequentemente, reconheço a união estável havida 

entre Ernane Antônio Bueno e Marcia Rejane Gehlen Durrewald, no 

período compreendido entre meados de 1990 a 19.12.2011, bem como 

determino a partilha do imóvel sob a matrícula nº 13.333, do CRI desta 

Comarca e a divisão somente das dívidas comprovadas às f. 97/98, 100, 

101, 102, 103 e 105, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para 

cada companheiro, determino a requerida pagar ao autor o valor de 

R$17.500,00 relativo a meação do bem alienado, camionete Mitsubishi 

L-200, em 50% para cada parte, respeitada a cota parte ideal e o direito de 

terceiros. Excluo da partilha o bem em nome de pessoa estranha a lide, 

veículo GM/Corsa; os bens que inexistem comprovação de sua existência, 

motocicleta Sundown 2011 e uma suposta empresa individual em nome do 

autor com sede em União do Sul-MT. E indefiro o pedido de partilha da 

gleba de terras localizada no lugar denominado “Barra Aberta” no 

Município de Monte Belo-MG e, ainda, das dívidas não comprovadas. Fixo 

a guarda dos filhos menores Ernane Durrewald Bueno, Mariana Durrewald 

Bueno e Fernanda Durrewald Bueno na modalidade unilateral à genitora, 

ora requerida. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que ambas as partes decaíram em parte de seus 

pedidos, condeno ambas ao pagamento de honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da causa, mais metade das custas processuais finais 

para cada uma das partes. Todavia os valores ficam sobrestados, ante a 
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gratuidade da justiça deferida.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

formal de partilha e termo de guarda e arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 170670 Nr: 5774-66.2012.811.0015

 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: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.589 do Código Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, consequentemente, regulamento o direito de visitas do genitor em 

relação aos filhos menores, em finais de semana alternados, das 

12h00min às 18h00min do sábado, nos três primeiros meses, de forma 

assistida, com a presença da genitora ou de alguma pessoa de sua 

confiança, podendo inclusive ser o filho mais velho, e, se cumprido 

adequadamente os três primeiros meses, sem percalços, as visitas dos 

próximos meses não serão na modalidade assistida. Decorrido um ano 

sem nenhuma conduta que viole ou coloque a integridade física e 

psicológica dos filhos menores em risco, as visitas ocorrerão em finais de 

semana alternados, das 12h00min do sábado às 18h00min do domingo, 

sendo que poderá o período de convivência paterna ser suspensa em 

qualquer momento se constatada alguma agressão física feita pelo genitor 

a algum dos filhos menores. Por conseguinte, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem sucumbência, ante a gratuidade da justiça que defiro 

as partes.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 166978 Nr: 1812-35.2012.811.0015

 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: MRGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, V e § 3º, e artigo 337, §§ 

1º, 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito. 3.1. Sem sucumbência, ante a 

gratuidade da justiça.3.2 Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

procedam-se com as baixas e anotações necessárias.3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 227007 Nr: 3888-27.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSS, YDSS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUISELA DAIANA NORONHA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 25456/O, RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos.

1. Ante o teor do acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do 

Egrégio TJMT (fl. 58), determino a requisição de informações à Receita 

Federal quanto ao número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 

referente ao executado Marcos Antonio dos Santos (genitora: Luiza 

Olaide de Oliveira).

2. No mais, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente aos autos o cálculo atualizado do débito 

alimentar objeto de execução.

3. Acostado aos autos o número do CPF do executado e após a juntada 

do mencionado cálculo, volvam-me os autos conclusos para apreciação 

do pedido formulado pelo(a)(s) exequente(s) na petição de fls. 31/32.

4. Intime-se o(a)(s) exequente(s). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 183701 Nr: 4739-37.2013.811.0015

 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: ACTDS, GMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil: 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessa, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 

Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 224027 Nr: 2113-74.2015.811.0015

 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: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LOUISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:OAB/MT 20.620

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de divórcio requerido por Daiane Santos de Souza e 

Ranie Peres, alegando que estão separados de fato já há algum tempo e 

disciplinando as demais condições que regerão o divórcio. Juntaram 

documentos.

 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

A separação de fato restou satisfatoriamente comprovada nos autos, 

estando patente a inviabilidade e impossibilidade de reconciliação.

 Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do 

artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe 

simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

 Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe.

No mais, o acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos.

3. DISPOSITIVO.

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal e artigo 487, inciso III, “b”do Código de Processo Civil, decretar o 

divórcio de Daiane Santos de Souza e Ranie Peres, e ao mesmo tempo 

homologar o acordo pactuado no que tange às condições que o regerão. 

A mulher permanecerá com o nome de solteira, ou seja, Daiane Santos de 

Souza.

3.2. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive mandado de averbação ao registro civil 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os auspícios da 
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Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de 

Casamento já constando a averbação, para entrega aos requerentes, 

mantendo-se cópia nos autos; formal de partilha com relação ao(s) 

bem(ns) partilhado(s), se o caso; termo de guarda, se o caso, etc.

3.3. Sem sucumbência, por se tratar de partes beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita.

 3.4. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao 

arquivo.

3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 174050 Nr: 9378-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: RAQUEL TANIA DE MORAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CHARLON GALENDE MARQUES - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NASCIMENTO MOURA - 

OAB:OAB 16.604, THIAGO PERTILE BORDA - OAB:OAB21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 104/108, com 

fundamento no que dispõe o artigo 664 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 4. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 664, § 4, do CPC. 5. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31215 Nr: 1862-76.2003.811.0015

 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: MPSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DUARTE M. DE SOUZA 

LEÃO - UNIJURIS -SINOP - OAB:MT/15.041, MAYARA TONETTI 

GALIASSI SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT, TATIANE MARTINS 

SALES - OAB:18663/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRÊTO ARAÚJO 

- OAB:14.183-MT

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada às fls. 200/201.

 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Sem custas. Sem condenação em honorários eis que defiro o benefício 

da assistência judiciaria gratuita.

 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83847 Nr: 1285-59.2007.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: AADDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDO-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a adjudicação dos bens arrolados para a cônjuge 

sobrevivente Angela Aparecida Dias de Oliveira, com fundamento no que 

dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, mantendo-se a cadeia 

dominial correspondente que estabelece como cedentes os herdeiros 

correspectivos.3.1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do 

artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, lavre-se o 

formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, em seguida, 

expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas municipal, 

estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do artigo 

659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas as 

deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96535 Nr: 3556-07.2008.811.0015

 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: EBH, LBHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 131/138, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 216886 Nr: 16240-51.2014.811.0015

 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: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

cumulada com antecipação da tutela, partilha de bens, guarda, visitas e 

alimentos, proposta por Eloisa de Souza Lima em face de Renan 

Assenção de Paula, alegando, em síntese, que conviveram publicamente 

em união estável desde 02 de novembro de 2012. Aduz que, da união 

adveio o nascimento de um filho, bem como foram adquiridos bens. 

Juntaram documentos.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo conforme fls. 

328.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Por não haver questões processuais pendentes, passo à análise do 

mérito.

Verifica-se que nas fls. 270/271, houve homologação do acordo acerca 
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da Guarda, regulamentação de visitas e pensão alimentícia.

 Destarte, resta comprovada a união estável havida entre as partes, já que 

afirmado por ambos em acordo, bem como pela existência de prole em 

comum.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo de fls. 325/326. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem sucumbência, por se tratar de partes beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 182942 Nr: 3929-62.2013.811.0015

 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: PGR, JDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19597/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado à f. 56-57, todavia, convertendo os alimentos acordados em 

percentual do salário mínimo, evitando sua defasagem. Assim, os 

alimentos ficam estabelecidos no importe de 30% do salário mínimo.

 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

3. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o assento de 

nascimento da menor Paola Gabryelly Retrovato, incluindo-se em seu 

registro o nome de seu pai, Rodrigo Diego Bazeleski, bem como os nomes 

de seus avós paternos, passando o requerente a se chamar Paola 

Gabryelly Retrovato Bazeleski, permanecendo inalterados os demais 

dados. Pasra tanto, intime-se o requerido, no endereço indicado à f. 66 

para que apresente cópia de seu documento pessoal, possibilitando a 

retificação pretendida.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários.

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

7. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 194306 Nr: 16062-39.2013.811.0015

 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: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos, 

promovida por Antônio da Silva Soares em face de Apoliane Mendes da 

Silva Gomes.

A requerida destes autos propôs demanda em apenso, versando sobre 

guarda e alimentos da prole em comum (Apolo Código nº 192941), onde 

aportou, à f. 42 daquela demanda, pedido de desistência, ante o 

restabelecimento da união conjugal das partes, onde o requerido daqueles 

autos, o autor do presente processo, anuiu ao pedido de desistência, 

assinando-o conjuntamente.

 Desta forma, razão não há para o prosseguimento deste feito.

Como se não bastasse, fora tentada a intimação pessoal do polo ativo se 

manifestar sobre a reconciliação das partes, todavia, restou constatada 

sua mudança de endereço há cerca de quatro anos (f.48), de modo que o 

processo encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta 

(30) dias, o que demonstra, portanto, desinteresse do autor no 

prosseguimento da ação (art. 274, parágrafo único, do CPC).

Ante o exposto, com arrimo no artigo 485, incisos VI e III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 179044 Nr: 14898-73.2012.811.0015

 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: TGBD, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IID-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Inventário proposto por Thalia Gomes Barbosa Durks, 

visando a partilha dos bens deixados por IRIO IRINEU DURKS.

À f. 114 sobreveio pedido de desistência da ação, o que encontra guarida 

no artigo 2º da Resolução 35 do CNJ.

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 130130 Nr: 9345-16.2010.811.0015

 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: BERTA KISCHKEL PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KURT GERMANO KISCHKEL - ESPÓLIO, ROSA 

KISCHKEL - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 08/11, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 239919 Nr: 11973-02.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC, JDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 247060 Nr: 16536-39.2015.811.0015

 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: EPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, e, em consonância com o parecer Ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, concedo a 

guarda unilateral dos menores Enzo Ribeiro de Miranda e Maria Eduarda 

Ribeiro de Miranda a seu genitor, Evandro Piris de Miranda, e, por 

conseguinte, ratifico a liminar deferida e julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem sucumbência, ante a gratuidade da justiça que defiro 

as partes.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Registra-se. Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 250262 Nr: 18441-79.2015.811.0015

 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: MJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 251661 Nr: 19167-53.2015.811.0015

 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: AHDS, DCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, consequentemente, declaro que Ana Helloíza dos 

Santos é filha biológica de Ramão Pedro Gonçalves Moreira (f. 27), bem 

como condeno o requerido a pagar alimentos à filha menor no valor mensal 

correspondente a 30% (trinta por cento) salário mínimo, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, além de metade das despesas extraordinárias (despesas 

médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), mediante a 

apresentação de nota fiscal, desde que não disponível na rede pública. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I e III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No 

entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à 

parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente, para que retifique o assento de nascimento da 

parte autora, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, Ramão 

Pedro Gonçalves Moreira, bem como o nome de seus avós paternos 

Miralva Gonçalves Moreira e Samuel Paim Moreira (f. 27), passando a 

menor a se chamar Ana Helloíza dos Santos Moreira.Ao final, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 192941 Nr: 14654-13.2013.811.0015

 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: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLI LILIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 18075-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se nos moldes da determinação anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 230845 Nr: 6144-40.2015.811.0015

 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: PDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 140, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

2. Custas remanescentes, se houver, ficam dispensadas na forma do 

artigo 90, § 3º do CPC. De acordo com a inteligência do artigo 90, § 2º do 

CPC, a sentença que homologa transação não condena as partes ao 

pagamento de honorários de sucumbência, porquanto não se pode cogitar 

de vencido ou vencedor, pressuposto elementar para a condenação ao 

pagamento de honorários de sucumbência, na esteira do que dispõem os 

artigos 22, 23 e 24, § 4º da Lei n. 8.906/94.
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3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 219871 Nr: 18243-76.2014.811.0015

 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: JASIEL FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE NUNES DOS REIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO - OAB:323527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão de f. 76.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 367666 Nr: 15144-25.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que se trata de mero incidente processual visando à 

suspensão de ordem de prisão decretada, cujo pedido já fora objeto de 

análise durante plantão judicial, conforme consta à f. 33, proceda-se ao 

cancelamento da distribuição do presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo, cumprindo-se, ainda, as determinações de f. 38.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 223235 Nr: 1565-49.2015.811.0015

 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: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLR, FLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 14.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão liminar de f. 126.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 214755 Nr: 14751-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DE PONTES, ANTENOR PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 1187-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDJ, CBDJ, IBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial 

visando a expedição de alvará judicial com supedâneo na Lei 6.858/80, 

restando, por corolário, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem sucumbência, ante a gratuidade judicial 

deferida. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 255580 Nr: 1186-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDJ, CBDJ, IBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de alvará judicial proposta por MARINÊS BUCHMANN DE JESUS 

e outros, visando o levantamento de valores junto ao Banco do Brasil.

À f. 34/35 sobreveio pedido de desistência da ação, o que encontra 

guarida no artigo 2º da Resolução 35 do CNJ.

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 182767 Nr: 3743-39.2013.811.0015

 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: AND, AMD, LNDR, VHND, ÂND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD, MDLM, AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 240714 Nr: 12437-26.2015.811.0015

 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: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão liminar de f. 32/33.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 13996-52.2014.811.0015

 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: CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 175162 Nr: 10721-66.2012.811.0015

 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: EDO, LDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 245898 Nr: 15782-97.2015.811.0015

 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: GRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOR, EDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 
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FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, MARCIA 

SANCHES - ESTAGIÁRIA - OAB:OAB/MT 16996/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos.

 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita. Sem honorários advocatícios, eis que a parte ré sequer constituiu 

advogado(a)(s) nos autos.

4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 230720 Nr: 6050-92.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:MT/16126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se integralmente a decisão retro.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 180094 Nr: 901-86.2013.811.0015

 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: GCAC, GCAC, JCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, condeno o requerido Bruno Caetano a pagar 

mensalmente para seus filhos Guilherme Correa Araújo Caetano e 

Geovana Correa Araújo Caetano, a título de alimentos, a importância 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o 10º 

dia útil do mês, mais metade das despesas extraordinárias (despesas 

farmacêuticas, médicas, odontológicas e material escolar), desde que não 

ofertadas na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários em razão da gratuidade de justiça deferida neste 

ato.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certificado o 

trânsito em julgado, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 181290 Nr: 2195-76.2013.811.0015

 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: RNG, GNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 198729 Nr: 1601-28.2014.811.0015

 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: ALSDO, IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão liminar de f. 16/17.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 185694 Nr: 6844-84.2013.811.0015

 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: CB, CGA, VAA, RBGA, PBA, ECBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:144217/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base na Lei nº 6.858/80 e Decreto 85.845/81, 

julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

autorizar o levantamento do saldo informado à f. 56-59, referente à conta 

vinculada ao FGTS de titularidade do extinto Jose Galdino Alves, falecido 

em 11/02/2008, pela requerente Claudicia Barbosa. 4. Serve cópia da 

presente decisão como alvará. 5. Sem custas, ante a gratuidade da 

justiça. 6. Sem honorários advocatícios, já que se trata de processo de 

jurisdição voluntária, inexistindo intervenção da parte contrária com 

advogado constituído. 7. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

atinente alvará e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. 8. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 218807 Nr: 17523-12.2014.811.0015

 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: URIAS SAMUEL MILANDA SOARES, NATHALIA 

MILANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL SOARES, JORGE SOARES, 

LUCIMARA ALVES DE MILANDA, AÉCIA ALTAMIRA SOARES, JOÃO 

ANTONIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 219410 Nr: 17943-17.2014.811.0015

 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: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão liminar de f. 23/24.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 162830 Nr: 10656-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OD, MDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD, LNDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 250609 Nr: 18609-81.2015.811.0015

 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: MARINES BUCHMANN DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DE JESUS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta por MARINÊS 

BUCHMANN DE JESUS e outros, visando a partilha dos bens deixados por 

JOSUÉ DE JESUS.

À f. 112/113 sobreveio pedido de desistência da ação, o que encontra 

guarida no artigo 2º da Resolução 35 do CNJ.

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 244013 Nr: 14439-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 
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endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, ficando sem 

efeito a decisão de f. 25/26.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 124085 Nr: 3298-26.2010.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABD, LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de levantamento formulado à f. 205-206. Expeça-se o 

alvará conforme requerido, atentando-se para a conta indicada à f. 206.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu(ua)(s) advogado(a)

(s), para impulsionar o feito, no prazo de 10 dias, juntando-se aos autos o 

cálculo atualizado de eventual débito remanescente, consignando-se que 

a inércia ensejará na presunção do pagamento integral do débito, com a 

consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102653 Nr: 9674-96.2008.811.0015

 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: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274440 Nr: 12722-82.2016.811.0015

 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: LMSP, MTSP, AJSP, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:

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 e, não havendo prova dos 

rendimentos do réu, arbitro os alimentos provisórios em 70% (setenta 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. 06v, item “b”, 

devidos a partir da citação.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 

de março de 2017, às 14h30min.

 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.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274440 Nr: 12722-82.2016.811.0015

 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: LMSP, MTSP, AJSP, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS cód. 274440 - autos n. 12722-82.2016.811.0015

PRAZO: 20 DIAS

PARTE AUTORA: L. M. S. P.; M. T. S. P.; e A. J. S. P.; todos representados 

por sua genitora MARINALVA PEREIRA DA SILVA, brasileira, RG: 

0368265520009-8 SSP/MA, CPF: 915.663.803-59, residente e domiciliada 

na Av. dos Ingás, n. 5127, Jardim das Violetas, Sinop/MT. Fone: 66 

99713-8563 ou 66 99725-4970.

 ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, brasileiro, 

filiação: José Edmilson Pereira e Maria Socorro do Nascimento Pereira. 

QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

VALOR DA CAUSA: 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 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 

19/02/2020, às 13:45h, na sala de audiência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, 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 da decisão que arbitrou os alimentos 

provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, a ser 

colocado à disposição da representante da parte autora até o dia 10 (dez) 

de cada mês, devendo ser efetuado o pagamento dos valores a serem 

depositados na conta bancária n. 0009330-0, Ag. 0234, Banco Bradesco, 

devidos a partir da citação.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Os requerentes são frutos de 

relacionamento amoroso estabelecido entre sua representante e o 
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requerido pelo período aproximado de 11 anos. Ocorre que apesar de o 

genitor trabalhar como pedreiro, auferindo renda não inferior a R$ 

5.000,00, este não tem auxiliado os menores por seu sustento. Consta que 

a genitora trabalha como atendente de balcão, e recebe R$ 1.000,00 por 

mês, quantia essa insuficiente para o sustento da prole. É direito preliminar 

do ser humano a sobrevivência, e constituem meios fundamentais para a 

sua realização: os alimentos, o vestuário, o abrigo, e inclusive a 

assistência médica em caso de doença.

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 e, não 

havendo prova dos rendimentos do réu, arbitro os alimentos provisórios 

em 70% (setenta 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. 06v, item “b”, devidos a partir da citação.4. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

março de 2017, às 14h30min. 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. DESPACHO 2: Vistos.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 13:45 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 e a citação 

pessoal restem frutíferas.4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 305326 Nr: 11768-02.2017.811.0015

 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: FLCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

PASSAMÃE - OAB:OASB/MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando o feito, verifica-se que o presente processo já fora 

sentenciado (f. 14).

2. Ademais, tendo em vista a parte requerida pugnou pela desistência do 

arrolamento sumário e alvarás judiciais em razão da realização destes 

pela via extrajudicial, eventual crédito da parte deve ser perseguido nas 

vias ordinárias.

3. Preclusa a presente decisão, arquive-se com as cautelas de estilo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010929-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1010929-86.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Casamento, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: DIRCE 

BENTO RODRIGUES, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 

306.179.871-49, RG nº 1648953-5 SEJSP/MT, residente e domiciliado na 

Rua dos Aricuris nº 205, Jardim Oliveira II, em Sinop/MT POLO PASSIVO: 

AUGUSTO RODRIGUES, brasileiro, casado, documentos não informados 

nos autos. QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 

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, 

querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do dia útil seguinte ao fim do prazo do respectivo 

edital, em conformidade com o art. 335, inciso III, c/c art. 231, inciso IV, 

ambos do Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: A Requerente 

contraiu núpcias com o Requerido no dia 19 de junho de 1971, sob o 

Regime de Comunhão Universal de Bens, sem realização de pacto 

antenupcial, conforme comprova cópia da Certidão de Casamento anexa. 

Estão separados de fato há aproximadamente 44 (quarenta e quatro) 

anos, ou seja, desde o ano de 1975, não havendo possibilidade de 

reconciliação. Do consórcio adveio a concepção e nascimento de 01 filho, 

maior e capaz. Na constância da união não adquiriu bens imóveis ou 

móveis a serem objeto de partilha. É importante salientar, por oportuno, 

que o réu desde a separação de fato ocorrida no ano de 1975, ou seja, há 

exatamente 44 (quarenta e quatro) anos, está em local incerto e 

desconhecido da parte autora, não mantendo vínculo sócio afetivo, 

econômico com os filhos nem com a Requerente. 3 Avenida dos Cajueiros, 

Nº 2085, Setor Comercial, CEP 78.550-162 – Sinop/MT. Fone: (66) 

99609-4171 – E-mail: lorenatorres.adv@hotmail.com Fone: (66) 

99692-5109 – E-mail: fortunatoadvmt@hotmail.com No caso em tela, há o 

interregno de aproximadamente 44 (quarenta e quatro) anos entre a 

resolução da sociedade conjugal e o ajuizamento da presente demanda. 

Consigne-se, que o Requerido encontra-se em lugar incerto e 

desconhecido desde a separação de fato, tendo resultado infrutíferas 

todas as diligências empreendidas pela Autora, no intuito de descobrir seu 

paradeiro, não restando outra opção senão requerer a citação editalícia 

deste. Após o divórcio a Requerente pretende voltar a usar o nome de 

solteira, ou seja, DIRCE BENTO, retirando o sobrenome do Requerido. 

Como possui meios próprios de subsistência, a Autora dispensa pensão 

alimentícia para si. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos.1. Com fundamento no 

art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a citação da parte ré 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

do dia útil seguinte ao fim do prazo do respectivo edital, em conformidade 

com o art. 335, inciso III, c/c art. 231, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil.2. Na eventualidade de, devidamente citado e intimado, o 

requerido deixar de comparecer ao feito ou constituir advogado, desde já 

decreto a revelia da parte ré e, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua na Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT como 

curador(a) especial da parte ré. 2.1. Nessa hipótese, intime-se o(a) 

Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça 
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contestação no prazo legal.3. Intime-se. Cumpram-se as determinações 

anteriores.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, Arnaldo de 

Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei. SINOP, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo art. 

1205/CNGC 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003535-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1003535-28.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:DANIEL MARQUES JARDIM POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,17 de dezembro de 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233278 Nr: 7629-75.2015.811.0015

 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: HERMÍNIO CORDOVA DE BITENCURT, ADELOR 

CORDOVA DE BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE AMARAL 

JAROSISKI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (10) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217140 Nr: 16410-23.2014.811.0015

 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: DENIR LIMA CARVALHO

 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:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (10) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187626 Nr: 8886-09.2013.811.0015

 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: JOÃO LUIZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (10) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 119200 Nr: 11451-82.2009.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONOP MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 

EPP, VITOR AMAURI KOCZINSKI, ALDINO KOCZINSKI, CARMELINDA 

LORENZI KOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 3. Dessa forma, entendo pela manutenção da constrição judicial quanto 

ao valor de R$ 3.844,98 (três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos) presente na Conta nº 0581039-6, Agência 0953, 

Banco Bradesco, mas, por outro lado, determino a liberação do valor de 

R$ 1.986,02 (mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) 

concernente aos proventos de aposentadoria da Executada, bem como a 

liberação dos valores bloqueados na Conta nº 31335-4, Agência 0812, 

Cooperativa Sicredi e Conta 013.00610773-2, Agência 0854, Caixa 

Econômica Federal. 4. Logo, expeçam-se os competentes alvarás 

eletrônicos para levantamento dos valores, nos termos alhures. 5. Na 

sequência, intime-se o Exequente para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 269427 Nr: 9427-37.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVALDO WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à alegação de OMISSÃO na DECISÃO de fl. 78, CONSIGNO 

que a mesma não merece prosperar, pois este Juízo ao proferir a 
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DECISÃO, menciona que “NÃO consta na decisão de antecipação de tutela 

proferida na ação anulatória a determinação para a suspensão da 

Execução Fiscal” CONCLUINDO assim, que o prosseguimento da presente 

Execução Fiscal não restou afetada, logo, não há que se falar em 

OMISSÃO na DECISÃO. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na 

DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002468-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GARBELOTTO (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 

#1002468-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCOS JOSE 

GARBELOTTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007551-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA ALVES DE MEIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007551-59.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GISELIA ALVES DE MEIRA 

NOVAIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002479-91.2018.8.11.0015

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 

#1002479-91.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON CLAUDINEI DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007544-67.2018.8.11.0015

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):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

41 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 

#1007544-67.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLEUZA FRANCISCA DE PAULA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007546-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007546-37.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EDINA CAMILO DE SOUZA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007556-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDRECIMAR APARECIDA BONIFACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007556-81.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AUDRECIMAR APARECIDA 

BONIFACIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007518-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007518-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO ROBERTO BEGER RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002486-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOFIA PERUZZO (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 

#1002486-83.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTER SOFIA PERUZZO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007520-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

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 

#1007520-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO 

DAMACENO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007192-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE GONCALVES RABELO (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 

#1007192-12.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELISABETE GONCALVES 

RABELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007553-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AMANCIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1007553-29.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ERICA AMANCIA DE CAMPOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007384-42.2018.8.11.0015

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
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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 

#1007384-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VANESSA MARGARETH 

SOARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005781-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANETE ANDRADE MALCHER (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 

#1005781-65.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DIVANETE ANDRADE MALCHER 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008053-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DA ROCHA (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
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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 

#1008053-95.2018.8.11.0015 REQUERENTE: PATRICIA ALVES DA ROCHA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007126-32.2018.8.11.0015

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 
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#1007126-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANE APARECIDA ALVES 

PINTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007022-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORENO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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#1007022-40.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO MORENO SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005273-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NUNHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1005273-85.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELSON NUNHO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP DECISÃO EM 

ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001987-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARQUES (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
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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 

#1001987-02.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOFIA PERUZZO (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
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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 

#1002490-23.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTER SOFIA PERUZZO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001626-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BISPO 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
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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 

#1001626-82.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELZA BISPO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005295-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1005295-46.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO GARCIA MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001584-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIBALDO ZANROSSO (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 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1001584-33.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALCIBALDO ZANROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003209-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE LIMA SILVA LUCCA (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
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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 

#1003209-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARLEIDE DE LIMA SILVA 

LUCCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005292-91.2018.8.11.0015

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
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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 

#1005292-91.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARTA DANTAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007293-49.2018.8.11.0015

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
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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 

#1007293-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDILIA HOCHMANN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007198-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES BRAGA (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 

#1007198-19.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDA GUIMARAES 

BRAGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007242-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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#1007242-38.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CLERES DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007522-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDA PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007522-09.2018.8.11.0015 AUTOR(A): OSMILDA PEREIRA DA SILVA 

ALBUQUERQUE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007922-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI REGINA COLETO CORREIA (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 
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#1007922-23.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ADRIANI REGINA COLETO 

CORREIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009978-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI ANTONIOLE (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
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#1009978-63.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MAURI ANTONIOLE RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007123-77.2018.8.11.0015

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
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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 

#1007123-77.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARILENE DALLAGNOL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007064-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE REJANE KROETZ (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 

#1007064-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JANICE REJANE KROETZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007112-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES DO VALE DA SILVEIRA (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 

#1007112-48.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RENATA ALVES DO VALE 

DA SILVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006821-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GARCIA 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
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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 

#1006821-48.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SUELY GARCIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006525-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KAMINSKI (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
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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 

#1006525-26.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANE KAMINSKI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006481-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LIMA PEREIRA (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 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 171 de 609



#1006481-07.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDREA LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006841-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA QUADRINI 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 

#1006841-39.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUANA QUADRINI DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002806-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY CORREA PONTES (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 

#1002806-36.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROSEMARY CORREA 

PONTES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006768-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI OSANE MURARI (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 

#1006768-67.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELCI OSANE MURARI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009219-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BETE DA 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 

#1009219-02.2017.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA BETE DA SILVA 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005999-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE AIRES RODRIGUES SOTOLANI (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 

#1005999-59.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IVONE AIRES RODRIGUES 

SOTOLANI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007840-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALVES MARTINS (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 

#1007840-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MIRIAM ALVES MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006544-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO 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 

#1006544-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MICHELE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004166-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANE MIOTO GREGUER (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 

#1004166-06.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RUBIANE MIOTO GREGUER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005291-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BREGOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 

#1005291-09.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDRE BREGOLATO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1006609-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA TOMAZ BRENTEGANI (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 

#1006609-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JUNIA TOMAZ BRENTEGANI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003721-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE HECK (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 

#1003721-85.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EVANDRO JOSE HECK 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005765-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROBERTO MACIEL (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 

#1005765-77.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JACKSON ROBERTO MACIEL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006612-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI REGINA TREVISOL ANTONIOLLI (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 

#1006612-79.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MAGALI REGINA TREVISOL 

ANTONIOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006711-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA LOEFF (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 

#1006711-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IARA CRISTINA LOEFF 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009980-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DRUZIAN (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 

#1009980-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLENE DRUZIAN RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005478-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO (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 

#1005478-17.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RAQUEL SOARES DOS REIS 

MARIANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001917-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MIOTO GREGUER (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 

#1001917-82.2018.8.11.0015 REQUERENTE: AUREA MIOTO GREGUER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006572-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE SOUZA PEREIRA (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 

#1006572-97.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELLI CRISTINA DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006614-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 173 de 609



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 

#1006614-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LIDIANE DA SILVA 

EVANGELISTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005672-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA MARTINS 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):

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 

#1005672-17.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DILEUZA MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE DE PAIVA ALMEIDA (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 

#1002627-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA ARLETE DE PAIVA 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002460-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO BARROS (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 

#1002460-85.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LEONARDO DE ARAUJO 

BARROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006546-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FRANCISCO 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 

#1006546-02.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SUELI FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007369-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007369-73.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DE JESUS RODRIGUES 

DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005276-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BELARMINA 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 

#1005276-40.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FATIMA BELARMINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011291-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LUMBRERAS (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 

#1011291-59.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE CARLOS LUMBRERAS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007180-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELZA BRANCO AYALA CURVO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007180-95.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIELZA BRANCO AYALA 

CURVO MUNIZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007181-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 174 de 609



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 

#1007181-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAYARA CASSIMIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009237-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ADRIANO DE 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 

#1009237-23.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVALDO ADRIANO DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009985-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIA MAZZETTI THIBES (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 

#1009985-55.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARTA LUCIA MAZZETTI 

THIBES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006398-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO (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 

#1006398-88.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTELAMAR DE QUEIROZ 

PORTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007147-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007147-08.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 

BARRETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007152-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIOTO GREGUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007152-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RICARDO MIOTO GREGUER 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006400-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DIAS DA COSTA (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 

#1006400-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KEILA DIAS DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004968-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES (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 

#1004968-38.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DA GRACA DA COSTA 

PIRES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003997-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA NUNES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1003997-19.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA CELIA NUNES DA ROCHA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005317-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAMPOS DE PAIVA (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 

#1005317-07.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA CAMPOS 

DE PAIVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005552-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1005552-71.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS 

PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005323-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS (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 

#1005323-14.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

DE JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006189-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA IZIDRO BARBOSA (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 

#1006189-22.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ADRIANA IZIDRO BARBOSA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLETE FAXO MARTINS (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 

#1001147-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IZOLETE FAXO MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006011-73.2018.8.11.0015

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 

#1006011-73.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARILENE MARTINHA DE 

JESUS CARDIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000248-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1000248-91.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILMARA KELLY CAETANO 

ROCHA DE MIRANDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005671-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MOREIRA 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):

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 

#1005671-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VALDIVINO MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007164-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE APARECIDA NITSCHI JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007164-44.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CIRLENE APARECIDA NITSCHI 

JORGE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006133-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA GRITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1006133-86.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELSA MARIA GRITTI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006477-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA SACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 

#1006477-67.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SONIA APARECIDA 

SACHINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007175-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES SCATAMBULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007175-73.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARINES SCATAMBULI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005786-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1005786-53.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NATALINA ROSA AIOLFI 

LATREILLE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO,

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011162-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSA SOLANGE DE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1011162-54.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ENILSA SOLANGE DE LIMA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CARNEIRO DA 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 

#1005765-14.2017.8.11.0015 AUTOR(A): KEILA CARNEIRO DA SILVA 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004930-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BORDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1004930-89.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MIGUEL BORDIM RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006479-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI LUCIA SCHMIDT (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 

#1006479-37.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LORECI LUCIA SCHMIDT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011147-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1011147-85.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRES MAXIMO MOLINA 

LOPEZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005549-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA COSTA KUZMINSKI (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 

#1005549-19.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELIANE APARECIDA DA 

COSTA KUZMINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM 

ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008720-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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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 

#1008720-18.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002330-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANCELMO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1002330-95.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE ANCELMO DA COSTA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004149-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMOCI HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

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 

#1004149-67.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALMOCI HENDGES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004796-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (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 

#1004796-62.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APARECIDA PEREIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005334-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE GLACY REDMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1005334-43.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ODETE GLACY REDMANN RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005510-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ANICETO PEREIRA (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 

#1005510-22.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NEUZA ANICETO PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MACHADO BALKE (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 

#1002111-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FABIANA MACHADO BALKE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003279-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS (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 

#1003279-22.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA DE MATOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARI SALETE CLEMENTE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001641-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARI SALETE CLEMENTE 

GUIMARAES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003323-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CORDEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 

#1003323-41.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CICERO CORDEIRO LEITE RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDO GONCALVES JUNCHER (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 

#1004793-10.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SHIRLEY APARECIDO 

GONCALVES JUNCHER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002885-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TESSA DOS ANJOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1002885-15.2018.8.11.0015 AUTOR(A): TESSA DOS ANJOS RAMOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001546-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001546-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VALDECIR LOPES PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004742-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA 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 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1004742-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE DA SILVA OLIVEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA 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 

#1004807-28.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA TEREZINHA DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENDIX CONCEICAO SIQUEIRA PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001545-36.2018.8.11.0015 AUTOR(A): BENDIX CONCEICAO SIQUEIRA 

PAES DE BARROS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA PIGOSSO DOS SANTOS (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 

#1004793-44.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANGELA CRISTINA 

PIGOSSO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ (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 

#1005271-52.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DUARTE DE PAULO 

KURTZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003935-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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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 

#1003935-76.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSEANE SANTOS DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002708-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA ZANATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1002708-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA DA SILVA ZANATO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001544-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001544-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LUCIA DOS SANTOS 

PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005205-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CARLOS 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 

#1005205-72.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ALBERTO CARLOS DE MARCO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005273-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAM PEREIRA MARTINS (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 

#1005273-22.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MYRIAM PEREIRA MARTINS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005129-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARQUES DE OLIVEIRA 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 

#1005129-48.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA MARQUES DE OLIVEIRA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004225-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA 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):

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 

#1004225-91.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA MARTINS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004794-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDO GONCALVES JUNCHER (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 

#1004794-92.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SHIRLEY APARECIDO 

GONCALVES JUNCHER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO VACA CESPEDES (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 

#1002174-10.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GUIDO VACA CESPEDES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004796-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE 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
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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 

#1004796-96.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SILVANA DE OLIVEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004863-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ANICETO DE SOUZA CELMER (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 

#1004863-61.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ADRIANA ANICETO DE SOUZA 

CELMER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004946-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINA LEITE RIBEIRO SANTANA (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 

#1004946-77.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JUCELINA LEITE RIBEIRO 

SANTANA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006767-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DERONI FATIMA ESPRENDOR (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 

#1006767-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DERONI FATIMA ESPRENDOR 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PASCHOALOTTO ZANUTTO (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 

# 1 0 0 4 7 7 8 - 7 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  A U T O R ( A ) :  M A R I A  R E G I N A 

PASCHOALOTTO ZANUTTO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM 

ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002216-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL AFONSO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002216-30.2016.8.11.0015 AUTOR(A): RAQUEL AFONSO DE ARAUJO 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006793-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINEY MOREIRA FRANCO (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 

#1006793-17.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DINEY MOREIRA FRANCO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA SCHEBELISKI (AUTOR(A))

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 (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 

#1002221-52.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SONIA LUZIA SCHEBELISKI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE 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 

#1005146-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): RONALDO JOSE DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002800-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LOPES PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

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 (RÉU)
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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 

#1002800-97.2016.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA LOPES PEREIRA 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004817-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA HESPANHOL (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 

#1004817-72.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA APARECIDA 

HESPANHOL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002553-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002553-19.2016.8.11.0015 AUTOR(A): DAVI CHAVES DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002539-35.2016.8.11.0015 AUTOR(A): CAMILA SOUZA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002564-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002564-48.2016.8.11.0015 AUTOR(A): FABIANE MARIA CONCEICAO 

DE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINES SIMPLICIO PEREIRA (AUTOR(A))

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 (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 

#1001263-66.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ELINES SIMPLICIO PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006785-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DA SILVA COSTA BESERRA (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 

#1006785-40.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DEIZE DA SILVA COSTA 

BESERRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002547-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES (AUTOR(A))

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 (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 

#1002547-12.2016.8.11.0015 AUTOR(A): JOSIANE RODRIGUES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002801-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002801-82.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANI DISARO FANGUEIRO 

PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 182 de 609



Processo Número: 1006781-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON GOMES PEREIRA (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 

#1006781-03.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDELSON GOMES PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002795-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CILENNE DE SOUZA RAMOS (AUTOR(A))

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 (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 

#1002795-75.2016.8.11.0015 AUTOR(A): NIVIA CILENNE DE SOUZA 

RAMOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANE FRACARO (AUTOR(A))

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 (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 

#1002802-67.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ELEANE FRACARO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002786-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERNANDES RAMOS (AUTOR(A))

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 (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 

#1002786-16.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ANA CLAUDIA FERNANDES 

RAMOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006787-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANSELMO NUNES DA ROCHA (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 

#1006787-10.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO ANSELMO NUNES DA 

ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA FERREIRA SOARES (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 

#1004942-40.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JESUINA FERREIRA SOARES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004854-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA PEDROSO DO AMARAL (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 

#1004854-02.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CARMELINA PEDROSO DO 

AMARAL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002791-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

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 (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 

#1002791-38.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA FERNANDES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE CASTRO (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 
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#1002692-68.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MAURO DE CASTRO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004828-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DE OLIVEIRA LIMA (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 

#1004828-04.2017.8.11.0015 AUTOR(A): NOEL DE OLIVEIRA LIMA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002555-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002555-86.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA SALETE PEREIRA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002549-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA IZABEL TORRES (AUTOR(A))

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 (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 

#1002549-79.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA IZABEL TORRES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006749-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENEIR CARLOS PEREIRA (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 

#1006749-95.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DENEIR CARLOS PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004555-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRAGA DA CRUZ (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 

#1004555-25.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SUELI BRAGA DA CRUZ RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005069-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI RIBEIRO SARDINHA GALHARDO (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 

#1005069-75.2017.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCIELI RIBEIRO SARDINHA 

GALHARDO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE MELO (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 

#1005201-35.2017.8.11.0015 AUTOR(A): APARECIDO JOSE DE MELO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005060-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PIRES 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 

#1005060-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CELIA PIRES DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004951-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE 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 
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#1004951-02.2017.8.11.0015 AUTOR(A): IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005776-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA LUIZ DA SILVA BOGORNY (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 

#1005776-43.2017.8.11.0015 AUTOR(A): QUITERIA LUIZ DA SILVA 

BOGORNY RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

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 (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 

#1003265-09.2016.8.11.0015 AUTOR(A): EDIVALDO DE OLIVEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005344-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES ANDRADE (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 

#1005344-24.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VALDECI ALVES ANDRADE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005786-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DA COSTA BATISTA GOIS (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 

#1005786-87.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZELI DA COSTA BATISTA 

GOIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004772-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA CRISTINA BRASILIENSE ZANINI (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 

#1004772-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A):  MARTHA CRISTINA 

BRASILIENSE ZANINI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005167-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTINO DAL POZ (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 

#1005167-60.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MAURICIO SANTINO DAL POZ 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012027-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA E 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 

#1012027-77.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DENISE DA SILVA E SOUZA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010323-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA BRIGOLATO (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 

#1010323-29.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANE MARIA BRIGOLATO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012021-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDMA DE MELO ROCHA (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 

#1012021-70.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VALDMA DE MELO ROCHA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010593-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRUZ DA SILVA PAULI (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 

#1010593-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVA CRUZ DA SILVA PAULI 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007758-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (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 

#1007758-92.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007900-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE LAUTERT DA CRUZ (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 

#1007900-96.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CELIANE LAUTERT DA CRUZ 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008568-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS REIS JUNIOR (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 

#1008568-67.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JUAREZ DOS REIS JUNIOR RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012307-48.2017.8.11.0015

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 

#1012307-48.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA LANSANA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002120-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA TINO BOTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (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 

#1002120-78.2017.8.11.0015 AUTOR(A): NEUSA TINO BOTON RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006792-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH BOGO (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 

#1006792-32.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELISABETH BOGO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010613-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES (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 

#1010613-44.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO SOARES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004564-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA (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 

#1004564-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VANDIRLENE RODRIGUES DA 

CUNHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002110-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE ROOS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))
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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 

#1002110-34.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DEISE ROOS CUNHA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010558-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN TODESCATTO DE 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 

#1010558-93.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CARMEN TODESCATTO DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE TELES DOS REIS RANGEL (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 

#1012309-18.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDILENE TELES DOS REIS 

RANGEL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007937-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI APARECIDA MARIA (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 

#1007937-26.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LECI APARECIDA MARIA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012085-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA MARIA LEMOS 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 

#1012085-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZA MARIA LEMOS DE 

SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010798-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DAHMER (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 

#1010798-82.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SERGIO LUIS DAHMER RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007887-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA DA SILVA SAUZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 

#1007887-97.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SELMA CRISTINA DA SILVA 

SAUZEN RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011488-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO COSSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1011488-14.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LAERCIO APARECIDO 

COSSATTO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012328-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADOR DE SOUSA (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 

#1012328-24.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE AMADOR DE SOUSA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010590-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GRITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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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 

#1010590-98.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO SERGIO GRITTI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011490-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA IENNY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1011490-81.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELA IENNY RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004961-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA MATTANA TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

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 

#1004961-46.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE MARIA MATTANA 

TESTA RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP DECISÃO EM ANEXO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012020-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA (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 

#1012020-85.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CRISTIANE FERNANDES DE 

ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012814-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINE LIMA LOPES (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 

#1012814-09.2017.8.11.0015 AUTOR(A): HELLEN CRISTINE LIMA LOPES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004334-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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 

#1004334-08.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA LIMA RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012489-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GARCIA HOLSCHUCH (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 

#1012489-34.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SILVANA GARCIA HOLSCHUCH 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008190-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA D AVANCO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-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 

#1008190-14.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANDREA D AVANCO DE 

FREITAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROMERA FONTES (AUTOR(A))

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 (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 

#1000672-07.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ALINE ROMERA FONTES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012023-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SALETE CARNEZELLA (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 

#1012023-40.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SONIA SALETE CARNEZELLA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002492-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN APARECIDA GALVAO 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 

#1002492-90.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELEN APARECIDA GALVAO 

PINHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002541-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

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 (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 

#1002541-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSEANE APARECIDA DE 

JESUS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009254-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENDES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-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 

#1009254-59.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANGELA MENDES 

CAVALCANTE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008178-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES FORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-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 

#1008178-97.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDETE RODRIGUES FORTE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004943-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI APARECIDA MARIA (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 

#1004943-25.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LECI APARECIDA MARIA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. ...

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009910-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE LIMA DIAS (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 

#1009910-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ALZIRA DE LIMA DIAS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (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 

#1000661-75.2016.8.11.0015 AUTOR(A): VERA LUCIA RODRIGUES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008962-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA BOIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1008962-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ALEXANDRE DA BOIT RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA AGUIAR BRONDANI (AUTOR(A))

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 (RÉU)
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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 

#1001268-88.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA MADALENA AGUIAR 

BRONDANI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009180-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR TEIXEIRA DE MIRANDA (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 

#1009180-05.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VANDEIR TEIXEIRA DE MIRANDA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009042-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LIMA FELIPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1009042-38.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIANA LIMA FELIPES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008191-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA D AVANCO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-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 

#1008191-96.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANDREA D AVANCO DE 

FREITAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002259-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TAVARES SILVA (AUTOR(A))

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 (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 

#1002259-64.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRESSA TAVARES SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012459-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSA SOLANGE DE LIMA 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 

#1012459-96.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ENILSA SOLANGE DE LIMA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004949-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SIMPLICIO DOS SANTOS (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 

#1004949-32.2017.8.11.0015 AUTOR(A): IVONETE SIMPLICIO DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008975-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LIMA FELIPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1008975-73.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIANA LIMA FELIPES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009976-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LAUTERT DA CRUZ (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 

#1009976-93.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLI LAUTERT DA CRUZ RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012420-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA KEMPF DIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

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 

#1012420-02.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JACINTA KEMPF DIEL RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007908-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE ALVES DA 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):

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 

#1007908-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EDILENE ALVES DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007778-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES PEREIRA (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 

#1007778-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JAIR GOMES PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003853-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON VIEIRA DIAS (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 

#1003853-45.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELITON VIEIRA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007903-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA (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 

#1007903-51.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA PEREIRA DE 

SANTANA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO GUZZO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-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 

#1003802-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ITALO GUZZO NETO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007482-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE INEZ GIOVELLI ROSSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

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 

#1007482-27.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ORAIDE INEZ GIOVELLI 

ROSSATO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 

SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007776-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA GONCALVES (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 

#1007776-79.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SONIA REGINA GONCALVES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007857-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISPIM QUEIROZ (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 

#1007857-28.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA CRISPIM QUEIROZ RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001648-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001648-43.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALEX SANDRO PAZETTO 

LUNARDI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004547-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANIA BARBOSA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1004547-14.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANIA BARBOSA SOUSA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004047-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARBOSA DANTAS (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 

#1004047-45.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELI BARBOSA DANTAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008104-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ONORINA AUXILIADORA BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (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 

#1008104-09.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ONORINA AUXILIADORA 

BENITES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004234-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/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 

#1004234-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LURDES MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008309-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ARILDO ORFAO (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 

#1008309-38.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO MARCOS ARILDO 

ORFAO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002225-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1002225-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLARICE TERESINHA CIELO 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009909-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TELVIA MOURA TEIXEIRA (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 

#1009909-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): TELVIA MOURA TEIXEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA FERRATTO (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 

#1001618-08.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IVONE APARECIDA 

FERRATTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003957-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ORLANDA OLIVEIRA BUENO (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 

#1003957-37.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ORLANDA OLIVEIRA BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003940-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILCE RODRIGUES VIEIRA (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 

#1003940-98.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DENILCE RODRIGUES VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012196-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE CANDIDO (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 

#1012196-64.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VALDIVIO JOSE CANDIDO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ZUCK DOS SANTOS (AUTOR(A))

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 (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 

#1000675-59.2016.8.11.0015 AUTOR(A): REJANE ZUCK DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-70.2018.8.11.0015

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 

#1001782-70.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ CARLOS SIMON RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006074-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO ALVES (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 

#1006074-98.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RAFAEL BARRETO ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005318-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI AMARO FERREIRA DA COSTA (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 

#1005318-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSINEI AMARO FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003911-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEXANDRE APRIGIO 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 

#1003911-48.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CESAR ALEXANDRE APRIGIO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006933-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE CRISTINA CAMARA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1006933-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANE CRISTINA CAMARA 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008307-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PAULUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 

#1008307-68.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVIA PAULUK RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009221-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDA APARECIDA PAIVA 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 

#1009221-69.2017.8.11.0015 AUTOR(A): IDA APARECIDA PAIVA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMIRA DOMINGA VIEIRA (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 

#1001732-44.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RODOMIRA DOMINGA VIEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002352-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS (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 

#1002352-56.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA DE MATOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SOARES (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 

#1000665-15.2016.8.11.0015 AUTOR(A): WALDIR SOARES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005449-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LEANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

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 

#1005449-64.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LAZARO LEANDRO VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004373-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI TEREZINHA DE PAULA (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 

#1004373-05.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLECI TEREZINHA DE PAULA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001535-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSEMIR FERREIRA DE MORAES (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 

#1001535-89.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSSEMIR FERREIRA DE 

MORAES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001492-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERY CASTRO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1001492-89.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSIMERY CASTRO SANTANA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007952-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEDEL (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 

#1007952-92.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AFONSO NEDEL RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011221-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC PEREIRA DA 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):

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 

#1011221-42.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ISAAC PEREIRA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003359-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERNANDES DE AVILA (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 

#1003359-83.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FABIANO FERNANDES DE 

AVILA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010804-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (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 

#1010804-89.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROGERIO ALVES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011361-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES DE SA (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 

#1011361-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROBSON GOMES DE SA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADEILSON ALVES DOS SANTOS (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 

#1004947-62.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JADEILSON ALVES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012029-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ FERRI NOGUEIRA ROSSETTO (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 

#1012029-47.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARINEZ FERRI NOGUEIRA 

ROSSETTO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011437-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(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 

#1011437-03.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSILENE DA SILVA 

FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010567-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE ANDRADE E ARRUDA (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 

#1010567-55.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GILSON DE ANDRADE E 

ARRUDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009908-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANA DA SILVA ROMERA (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 

#1009908-46.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANA DA SILVA ROMERA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010563-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DIAS (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 

#1010563-18.2017.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA APARECIDA DIAS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012025-10.2017.8.11.0015

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 

#1012025-10.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA MARIA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012055-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ANDRADE SANTOS (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 

#1012055-45.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE DE ANDRADE SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012026-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE SOUSA (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 

#1012026-92.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARISTELA BORGES DE 

SOUSA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011358-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE TEGANHE (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 

#1011358-24.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIANE TEGANHE RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FARIA DE 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 

#1004913-87.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GISELE FARIA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP DECISÃO EM ANEXO.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015362-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO BORGES FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015362-36.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO BORGES 

FREITAS JUNIOR e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

AUGUSTO GRASSI REALI POLO PASSIVO: COMPANHIA THERMAS DO 

RIO QUENTE 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: 05/02/2020 

Hora: 08:15 , 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: 1000171-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 196 de 609



FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000171-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RENATO TENORIO 

ALVES - ME. EXECUTADA: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA. 

Vistos etc. Considerando que, de fato, a executada não foi intimada para 

cumprir voluntariamente a sentença após a exibição dos novos cálculos 

exibidos pelo exequente; que os juros moratórios devem ser calculados de 

forma simples, bem como os critérios de correção da obrigação estarem 

estabelecidos de forma inequívoca na sentença de id nº 19799926, via 

calculadora disponibilizada no site http://drcalc.net apuro para resolução 

da controvérsia que o crédito perfaz atualmente a importância de R$ 

4.180,94, conforme memória a seguir: Dados básicos informados para 

cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 3.000,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pelo critério mês cheio. 

Período da correção Junho/2018 a Dezembro/2019 Taxa de juros (%) 1 % 

a.m. simples Período dos juros 1/4/2017 a 10/12/2019 Dados calculados 

Fator de correção do período 548 dias 1,055794 Percentual 

correspondente 548 dias 5,579446 % Valor corrigido para 1/12/2019 (=) 

R$ 3.167,38 Juros(983 dias-32,00000%) (+) R$ 1.013,56 Sub Total (=) R$ 

4.180,94 Valor total (=) R$ 4.180,94 Diante disso, determino que: 1- 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento em favor do exequente da 

quantia objeto do depósito judicial registrado no id nº 21600132, via 

transferência para a conta bancária indicada no id nº 21922560; 2 – 

Certifique-se se o valor atualizado do depósito judicial levantado pelo 

exequente é inferior a R$ 4.180,94, e, em caso positivo, intime-se a 

executada para, em 5 dias, depositar o saldo remanescente, e, após, o 

exequente para, no mesmo prazo, indicar conta bancária para 

levantamento, ficando desde já autorizada expedição do respectivo 

alvará. Cumpridas as disposições retro, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do 

Código de Processo Civil. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007276-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007276-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JANAINA FERREIRA DA 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Havendo o restabelecimento da capacidade postulatória do patrono da 

promovente DESIGNE-SE nova audiência de conciliação conforme pauta 

deste Juízo. EXPEÇA-SE carta de Citação com AR para o endereço da 

promovida. INTIME-SE a promovente por intermédio de seu patrono via 

publicação no DJe. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007278-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMARQUES REIS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007278-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRISMARQUES REIS TOMAZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Restabelecida a 

capacidade postulatória do patrono da promovente DESIGNE-SE nova 

audiência de conciliação conforme pauta deste Juízo. EXPEÇA-SE carta de 

Citação com AR ao endereço da promovida declinado na petição inicial. 

INTIME-SE a promovente, na pessoa de seu patrono, via Dje. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010622-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

EDILSON PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010622-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JAINE REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: EDILSON PEDRO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Compulsando o 

Sistema PJe verificou-se que o promovido, EDILSON PEDRO DA SILVA, 

figura no polo ativo de outras demandas neste Estado, tais como, 

1 0 0 3 6 3 4 - 2 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 4 1 6 0 - 5 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

8011368-39.2015.8.11.0040 e 8010791-95.2014.8.11.0040. Todos os 

autos supra tramitam ou tramitaram na Comarca de Sorriso/MT e, de 

comum em todas, tem-se consignado que tal promovido domicílio na Rua 

Nossa Senhora das Graças, quadra 14, casa 16, Santa Maria I, 

Sorriso/MT. Visando evitar futura arguição de nulidade no ato citatório, 

DETERMINO que seja renovado tal ato, encaminhando-se AR de citação 

para o endereço supra, bem como DESGINANDO-SE nova audiência de 

conciliação, conforme pauta deste Juízo. INTIME-SE a promovente e o 

DETRAN/MT via DJe e o ESTADO DE MATO GROSSO via Sistema PJe 

acerca da designação de nova conciliação. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007163-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE APARECIDA NITSCHI JORGE (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007163-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CIRLENE APARECIDA NITSCHI 

JORGE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011477-82.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO MANOEL DOS SANTOS (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 DESPACHO Processo: 

1011477-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE LINO MANOEL DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que 

a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011482-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GONCALVES CHARLES (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 DESPACHO Processo: 

1011482-07.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARILENE GONCALVES 

CHARLES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC 

que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010809-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PIRES DE 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010809-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SALVADOR PIRES DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sententeça ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011926-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR SILVA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011926-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIO DOS OCULOS E 

RELOJOARIA EIRELI - EPP REQUERIDO: FRANCIMAR SILVA SA Vistos etc. 

A citação é ato pessoal, sendo inexistente se realizada perante pessoa 

que não detenha poderes para tal. No presente caso, consta certidão 

lavrada pela Sra Gestora Judicial atestando que não foi possível realizar o 

ato citatório, pois foi atendida por pessoa diversa do réu. INTIME-SE a 

promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

indicando endereço atualizado do promovido para que efetuada a citação 

deste sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013575-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013575-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR REQUERIDO: BLITZEM SEGURANCA LTDA Vistos etc. Diligencie a 

secretaria deste Juízo para que, no prazo mais exíguo possível, efetue a 

juntada do respectivo AR de citação. Após, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de revelia e eventual prolação de sentença. Por 

fim, consigna-se que o documento de id nº 27208351 trata-se de mero 

impresso obtido na internet e que não substitui o AR devidamente 

assinado e carimbado pela agência dos correios atestado o seu 

recebimento. Cumpra-se.Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012679-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA KLEGIN (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012679-94.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELMA KLEGIN RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa deverá ser 

atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido 

pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. Tal 

imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, uma 

vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é 

vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008246-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE TEREZA DO AMARAL (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 DESPACHO Processo: 

1008246-13.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARELIZE TEREZA DO AMARAL 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010539-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010539-19.2019.8.11.0015. AUTOR(A): BRUNO SERGIO MAGALHAES 

ABREU RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. INTIME-SE o 

promovente para que, no prazo de 15 dias, adeque o valor da causa ao 

real proveito econômico pretendido. Compulsando os autos verifica-se que 

em cada holerite há individualização da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre o salário e sobre o adicional noturno. Tal providência 

é salutuar eis que perante os Juizados Especiais não é admissível 

processo de liquidação de sentença, nem a prolação de sentença ilíquida. 

Bem como, visando verificar se o valor do proveito econômico pretendido 

pelo promovente está em observância ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; 2. Cumprido o item anterior, RETIFIQUE-SE o polo passivo 

da demanda para nele fazer constar a pessoa jurídica de MT PREV 

conforme dados informados no id nº 22771485; 3. Em seguida, INTIME-SE 

a primeira promovida para no prazo de 5 dias manfiestar-se quanto aos 

valores atribuídos à causa, sob pena de preclusão; 4. Ato contínuo, 

CITE-SE a promovida MT PREV para ofertar no prazo legal contestação e o 

promovente para ofertar impugnação à contestação; 5. Decorrido o prazo 

supra, tornem os autos conclusos para prolação de sentença; 6. Todavia, 

em caso de não cumprimento ao item 1, desde logo tornem os autos 

conclusos para análise de eventual indeferimento da petição inicial; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009601-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECANTO DA NATUREZA CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIANA PERES VIEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009601-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WEVERTON DE PAULA DA 

SILVA REQUERIDO: FABIANA PERES VIEIRA - ME, RECANTO DA 

NATUREZA CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME Vistos etc. INTIME-SE o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 5 dias, 

regularize a representação processual, juntando aos autos procuração 

devidamente assinada pelo promovente em observância ao art. 76 do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. ASSINATURA DIGITALIZADA (FOTOCÓPIA) EM 

SUBSTABELECIMENTO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO CONCEDENDO 

PODERES AO SUBSCREVENTE. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. 

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SUPRIDO DENTRO 

DO PRAZO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Petição recursal 

subscrita por advogado, com poderes ostentados por meio de 

substabelecimento constante apenas de assinatura digitalizada ou 

escaneada, por se tratar de inserção de imagem em documento, não deve 

ser conhecida, pois tal situação ressoa como ausência de poderes para 

postular nos autos. A jurisprudência iterativa do STJ aponta no sentido de 

que, nas instâncias ordinárias, diante da ausência de assinatura do 

subscritor do recurso, deve ser concedido prazo razoável para a 

regularização da representação processual. Porém, não sanado o defeito 

no prazo concedido pelo relator, torna-se impositivo o não conhecimento 

do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00973785620128152001, - Não 

possui -, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 

23-07-2019 - grifo nosso). Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação da parte, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015137-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1015137-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO ACIR DOS SANTOS 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010603-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 DESPACHO Processo: 

1010603-97.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sententeça ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006883-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (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:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(ADVOGADO(A))

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006883-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO TEIXEIRA VIEIRA 

REQUERIDO: FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME, COOPERATIVA MISTA 

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos etc. 1. INDEFIRO o pedido de 

juntada dos áudios em mídia física em razão da ausência de justificativa 

plausível. Em se tratando de processo virtual todos os documentos que 

instruem o processo deverão, sob responsabilidade de cada advogado, 

serem juntados em forma digital. Contudo, DEFIRO o prazo de 5 dias para 

que a promovida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO 

junte aos autos arquivos de áudio em um dos formatos suportados pelo 

PJe (.mp3, .ogg, .mpeg dentre outros) sob pena de preclusão; 2. 

Subsequente, fica INTIMADO o promovente para que, no prazo de 05 dias, 

após o término do prazo concedido ao promovido no item "1", 

manifeste-se, exclusivamente quanto aos áudios juntados, sob pena de 

preclusão; Intime-Se. Cumpra-se. Às providências

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa deverá ser atribuído 

valor certo; todavia, referido comando não foi observado na petição inicial 

eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido pelo autor e o 

valor declarado na causa estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive 

impede a prolação de sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos 

do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da 

sentença. O pedido formulado nos autos é certo e determinado, bem como 

há clara delimitação do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual 

deve haver a retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita 

prolação da sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento 

de liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010983-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 DESPACHO Processo: 

1010983-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa deverá ser 

atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido 

pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. Tal 

imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, uma 

vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é 

vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 
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no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010947-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 DESPACHO Processo: 

1010947-10.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JULIO CESAR SILVA PEREIRA 

RÉU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa deverá ser 

atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido 

pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. Tal 

imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, uma 

vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é 

vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004642-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/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 DESPACHO Processo: 

1004642-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GISELA LUISA PIETZSCH 

GRUDZINSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe 

o art. 291, CPC que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, 

referido comando não foi observado na petição inicial eis que da simples 

leitura percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na 

causa estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação 

de sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O 

pedido formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara 

delimitação do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve 

haver a retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita 

prolação da sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento 

de liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005838-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI SCHOWANZ HANSEN (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 DESPACHO Processo: 

1005838-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALMI SCHOWANZ HANSEN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012342-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012342-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SARA CRISTINA GOMES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005011-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA ZAMBENDETTI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 201 de 609



WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005011-04.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TERESINHA ZAMBENDETTI DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005829-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005829-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005818-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIA CORDEIRO BARRETO (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 DESPACHO Processo: 

1005818-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCILEIA CORDEIRO 

BARRETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 

CPC que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005837-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MALHEIROS PERICIN (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 DESPACHO Processo: 

1005837-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALERIA MALHEIROS PERICIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006733-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVETE ANTONINHA TESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-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 DESPACHO Processo: 

1006733-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NIVETE ANTONINHA TESTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 
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pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009264-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRANCISCO WITKOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (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 DESPACHO Processo: 

1009264-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON FRANCISCO 

WITKOWSKI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC 

que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011975-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (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 DESPACHO Processo: 

1011975-81.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IRENE BARBOSA RIBEIRO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006624-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-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 DESPACHO Processo: 

1006624-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE ODERDENGE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008017-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (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 DESPACHO Processo: 

1008017-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013243-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO SPIES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (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 DESPACHO Processo: 

1013243-73.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CELSO FRANCISCO SPIES RÉU: 
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MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNA CORREA DA LUZ (AUTOR(A))

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 (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002439-80.2016.8.11.0015. AUTOR(A): KAROLYNA CORREA DA LUZ 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a toda 

causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015363-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015363-21.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:CELSO SOARES 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VILSON ROQUE BOCCA 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP 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: 05/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 17 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: 1015372-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHENFERT (REQUERENTE)

ISABELLE BONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BIANCHINI OAB - MT24656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015372-80.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:DANIEL 

SCHENFERT e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO BIANCHINI 

POLO PASSIVO: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE 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: 12/02/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 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: 1012380-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO LACERDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011782-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PAULO CICHASESKI (REQUERENTE)

MARCIA VERONICA GONCALVES (REQUERENTE)

CLEONICE RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

ANDRE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

ALESSANDRO ELIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011782-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS PAULO CICHASESKI, 

MARCIA VERONICA GONCALVES, ANDRE ALMEIDA DE SOUZA, 

ALESSANDRO ELIAS ALVES, CLEONICE RIBEIRO ALVES REQUERIDO: 

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos em regime 

de exceção. Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do 

término do prazo de suspensão da presente demanda, requerendo o que 

entender de direito. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011819-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PAIVA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011819-42.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: REGINALDO PAIVA GALVAO 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. Ademais, perscrutando 

os autos, é perceptível que, em desacordo com o texto legal, houveram 

diversas tentativas de contato telefônico com a parte executada, todas 

infrutíferas, nos moldes das certidões de id. 8188297 e 11053324. 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. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. 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: 8013450-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN VIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013450-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DIONATAN VIANA DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Devidamente intimada, a parte 

promovente permaneceu inerte. Assim, ante o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. SINOP, 8 de dezembro de 

2019. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008249-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008249-02.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DANIEL FERNANDO 

ALVES Vistos em regime de exceção. Considerando as tentativas de 

citação infrutíferas, peticiona a parte reclamante pela realização de 

citação em novo endereço indicado no id. 26262499, qual seja: Rua das 

Primaveras nº 4022, Bairro Setor Residencial Norte, CEP 78550-348, 

Sinop-MT. Diante deste fato, para fins de prosseguimento da marcha 

processual, determino a CITAÇÃO do polo passivo no endereço 

supramencionado, para se manifestar nos autos do processo. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009395-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO MALAQUIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009395-10.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO CENTER TUIUIU LTDA - 

EPP EXECUTADO: GENIVALDO MALAQUIAS - ME Vistos em regime de 

exceção. Certifique a secretaria acerca do decurso do prazo, referente à 

decisão de id. 25846540. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Após, 

concluso para decisão. Sinop, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 – CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009566-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009566-64.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO DIVINO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS 

GRILL EIRELI Vistos em regime de exceção. Certifique a secretaria acerca 

do decurso do prazo, referente à decisão de id. 25849279. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Após, concluso para decisão. 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: 1004195-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004195-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LENIR DE BRITO DOS 

SANTOS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos em regime 

de exceção. Certifique a secretaria acerca do decurso do prazo, 

referente à decisão de id. 26263179. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, concluso para decisão. 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: 1005473-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO (REQUERENTE)

ARIANE MACEDO MELO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS (REQUERIDO)

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005473-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAYARA REINEHR 

FAGANELLO, ARIANE MACEDO MELO REQUERIDO: ANDREWS CRISLLEY 

DE CARVALHO REIS, ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 

06223880456 Vistos, em regime de exceção. Ante o teor do petitório de id. 

26729421, DEFIRO a dilação do prazo, tendo em vista que a parte autora 

não conseguiu providenciar o endereço necessário para a continuação da 

devida marcha processual até o presente momento, de modo que 

CONCEDO 15 (quinze) dias, para dar devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de arquivamento. Apresentado o novo endereço, determino que a 

Secretaria deste Juizado, DESIGNE a nova data para a Audiência de 

Conciliação, conforme a pauta deste Juizado e CITE a parte Promovida. 

Após, intimem-se as partes para comparecerem na respectiva Audiência. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 – CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005990-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELITA DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005990-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: ADELITA DIAS PEREIRA 

Vistos em regime de exceção. Considerando as infrutíferas tentativas de 

citação, peticiona a parte reclamante pela realização de citação em novo 

endereço indicado no id. 26472119, qual seja: Rua das Margaridas, Nº 

334, Bairro Jardim Imperial, CEP 78555-022, Sinop-MT. Diante deste fato, 

para fins de prosseguimento da marcha processual, determino a CITAÇÃO 

do polo passivo no endereço supramencionado, para se manifestar nos 

autos do processo. Sinop, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

– CGJ

Intimação 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 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEIXEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Despacho 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001124-17.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: LAISA KAISA MARINS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1- 

INDEFIRO o pedido da parte exequente em Id 6069070, pois verifico que o 

mesmo não observa a gradação legal prevista pelo artigo 835, do 

CPC/2015. 2- Assim, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, observando a previsão 

legal supracitada, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pedido no ID n. 9720440. Com efeito, DECIDO: 1- 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o fito de que o autor 

diligencie em busca do endereço do requerido. 2- Transcorrido o prazo, 

intime-se o autor para dar andamento ao feito, no prazo 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação 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 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DE SOUZA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005005-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ADRIELI OLIVIO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1005005-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA FRANCISCO CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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.: 1010720-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMARGO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NILTON BOHNENBERGER ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo n.: 1002538-79.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000520-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SANTOS TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/10/2017 13:25. Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1008183-85.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA OLIVEIRA BEZERRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(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.: 1001450-06.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004626-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SABINO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(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.: 1004626-90.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008404-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYELLE CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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 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.: 1008404-05.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005488-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALMEIDA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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 Processo n.: 1005488-61.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PINTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1001671-86.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007226-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CORREA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1007226-50.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SIDON XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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.: 1005465-52.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (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.: 1005045-47.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006183-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE ANCELMO PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (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.: 1006183-49.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005799-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (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.: 1005799-86.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-60.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARNEIRO E PEDREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo e não fora comprovado o cumprimento 

voluntário da sentença, procedo a intimação da parte exequente para que 

manifeste nos autos, bem como apresente demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do petitório de id. 24704531, intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, pagando o valor indicando ou 

postulando o que entender de direito, sob pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MATTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando a interposição dos embargos à execução/Impugnação ao 

cumprimento de sentença procedo à intimação da parte embargada para 

se manifestar expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008500-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONI FRUETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA BORGES CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

 

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.: 1008500-20.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015380-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE SILVA PERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015380-57.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:THAYANE SILVA 

PERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON 

CARDOSO POLO PASSIVO: MOTO IDEAL LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/02/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010326-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS MURTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015382-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VICENTE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015382-27.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:APARECIDO 

VICENTE LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES 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: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 

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: 1015384-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015384-94.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:HELENA 

APARECIDA DE SOUZA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES 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: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 17 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: 1008948-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GOBBY (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMAG HOTEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

 

Efetivada a penhora, procedo a intimação da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001285-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001285-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANI BUENO PEREIRA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 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/MT, 

17 de dezembro de 2019 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA EDEVIGES ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 8011719-53.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de crédito de id 27534456.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005533-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REQUERIDO)

NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Determino que a secretaria de vara realize a alteração do polo 

PASSIVO da demanda conforme requerido pelo autor na petição no ID 

8816504. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante. 3 - Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 4 - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO MARIANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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.: 1001159-74.2016.8.11.0015 Certifico que e 

dou fé que, nesta data, compareceu a esta Secretaria uma funcionária do 

Banco do Brasil informando que no endereço em que foi enviada a Carta 

de Citação e Intimação de Execução não existe nenhuma pessoa de nome 

Damião Mariano dos Santos e devolveu a carta. Desta forma, intimo a 

parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-61.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ILTON RIBEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(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.: 1000498-61.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZUCONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

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.: 1000147-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013414-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINALVO GAMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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.: 1013414-30.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007973-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAUANE GOMES SUASSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(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.: 1007973-97.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006188-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA 

GALVAN REQUERIDO: ATACADÃO SINOP Vistos etc. Ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por morais com pedido de tutela antecipada, 

aforada por VANESSA DE SOUZA GALVAN, em face de ATACADÃO 

SINOP, ambos qualificados. Aduzindo em síntese que, em 17.03.2019 

dirigiu-se ao estabelecimento da parte requerida, que realizou o 

abastecimento de sua moto no valor de R$ 12,55 e na sequencia entrou no 

supermercado fazer compras. Após passar a compra pelo caixa foi 

abordada pelo gerente alegando que o combustível não havia sido pago. A 

autora informou que tinha feito o pagamento no débito e que foi pago. Mas 

o gerente insistiu que não houve o pagamento. Então, sem opção a autora 

foi obrigada a pagar novamente. Informa que sua conta tinha apenas 

R$13,27, que usaria o valor para colocar crédito no celular. Mas devido à 

falha da requerida foi obrigada a pagar novamente ficando zerada sua 

conta. Posteriormente a requeria reconheceu a falha e depois de alguns 

dias realizou o estorno. Requer a condenação em danos morais pelo 

transtorno e exposição. Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo em síntese que a autora pretende enriquecer-se ilicitamente as 

custas da requerida. Que agiu no exercício regular de um direito, pois 

constava como cancelada a transação. Afirma que não houve ofensa 

moral indenizável comprovado nos autos. Audiência de conciliação 

realizada e apesar de infrutífera. É o breve resumo, até mesmo porque, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Demanda 

regular, sem defeitos capazes de inviabilizar o seu desfecho. Calha o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

porque a matéria de direito independe de prova e a de fato já está 

suficientemente delineada, dispensando a dilação probatória. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que perfeitamente caracterizada a 

condição da parte requerente como consumidor e da requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do CDC. Resta 

incontroverso nos autos que a parte requerida cobrou a parte autora 

indevidamente por valor já pago. Consta também que posteriormente 

reconheceu a falha e estornou o valor pago a mais. Falta saber se a falha 

da parte requerida atingiu a moral da parte autora. No que concerne à 

responsabilidade civil, especificamente aplicável ao caso, é cediço que a 

do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar 

ao consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma dos 

arts. 12 e 14 do CDC, respectivamente, bastando para tanto a existência 

de nexo de causalidade entre o alegado defeito do produto/serviço 

fornecido ou prestado e o dano causado. Incidência 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. Por 

conseguinte, gera o dever de reparar os danos morais causados, nos 

termos do art. 6.º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. O 

fornecedor, assim, não responde objetivamente pelo fato do serviço 

simplesmente porque desenvolve uma atividade perigosa ou realiza um 

serviço de periculosidade inerente (o que na maioria das vezes nem 

ocorre tal perigo), mas, sim, concretamente, caso venha a infringir o dever 

jurídico de segurança e adequação (adentrando no campo da ilicitude), o 

que se dá com o oferecimento e a prestação no mercado de um serviço, a 

frustrar a sua qualidade naturalmente esperada. A regulamentar tal norma, 

nesse nicho, reza o art. 14, caput, do CDC o seguinte: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
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defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O serviço será 

defeituoso quando não fornecer a segurança e a qualidade que os 

consumidores em geral dele normalmente podem esperar, considerando 

as relevantes circunstâncias em que ocorreu, como o modo em que foi 

fornecido, o resultado e os riscos que razoavelmente da prestação de 

serviços se espera. Inteligência do art. 14, § 1.°, incisos I e II, do CDC. No 

caso dos autos, a parte autora foi abordada pela parte requerida 

cobrando pela conta que já havia sido paga, perante os demais clientes. 

Ainda que não tenha sido de forma agressiva, é inquestionável que o 

consumidor se sente constrangido ao ser cobrado em público. Se tratando 

de cobrança por erro do fornecedor a situação é ainda pior. No caso 

especifico a autora comprovou que a falha da parte requerida lhe trouxe 

como consequência o saldo praticamente zerado, e mesmo após o 

reconhecida a falha, procrastinou a devolução. A situação poderia ter sido 

ainda pior caso a autora não tivesse o valor necessário em sua conta. 

Uma rede de supermercados, reconhecida nacionalmente tem o dever te 

tomar cautela necessária para evitar esse tipo de erro primário. Há lesão 

da honra subjetiva sim e merece reparo. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA 

SINGULAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. ERRO DA ANTENDENTE DE SUPERMERCADO 

AO DIVIDIR A CONTA EM DOIS CARTÕES DIFERENTES. CONSUMIDORA 

QUE CONTESTOU A COBRANÇA DUPLA, SEM ÊXITO. SUPERMERCADO 

QUE ADMITIU A FALHA, OFICIANDO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 

POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MERECE SER FIXADO DE ACORDO 

COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 

6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ANTE A COLABORAÇÃO DA CONSUMIDORA 

PARA O RESULTADO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. Ante o 

exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de Salete Luis, julgar pelo (a) Com 

Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 2Âª 

Turma Recursal - DM92 - 0012202-03.2015.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: 

Siderlei Ostrufka Cordeiro - - J. 13.03.2017)(TJ-PR - RI: 

001220203201581600210 PR 0012202-03.2015.8.16.0021/0 (Acórdão), 

Relator: Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 13/03/2017, 2Âª 

Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 16/03/2017) Entretanto a 

quantificação deve estar pautada numa razoabilidade tal que venha 

dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, e ao mesmo tempo 

em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem 

trazida pelo abalo suportado. Nada de mixaria que não afete o requerido e 

nada de valor expressivo que indique enriquecimento sem causa. Atinente 

ao valor do dano moral, para sua fixação incumbe ao julgador avaliar as 

condições do ofensor e da ofendida, o bem jurídico lesado, a gravidade e 

dimensão do dano, a contribuição da parte autora para a ocorrência do 

fato. Na conjuntura, tudo isso, temperado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum a ser 

arbitrado preste-se à suficiente recomposição dos prejuízos morais, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa do autor. A propósito, trago 

a baila o seguinte julgado (destacado): “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS -AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INCLUSÃO 

INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATOS INCONTROVERSOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - 'QUANTUM'. [...] O 'quantum' indenizatório por dano moral 

não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu 

valor que perca o sentido de punição”. (Apelação Cível 

1.0024.10.155670-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2013, publicação da súmula em 

09/08/2013). Nesse passo, exsurge razoável e proporcional a quantia de 

R$1.500,00, básica para esta data, a partir do que sofrerá juros 

moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1.°, do CTN); e 

correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que 

bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei n.º 

6.899/1981, c/c o verbetes n.º 54 e n.º 362 das Súmulas do STJ). Assim, 

sendo o valor de R$ 1.500,00, que se mostra condizente com a realidade 

descortinada no processo. Se não consegue reverter com mais exatidão à 

situação da autora ao status quo ante, em virtude da própria gênese do 

dano moral, imensurável qualitativa e quantitativamente, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos 

experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desestímulo à reiteração da conduta ilícita. Isto posto, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução de mérito, para: 1) CONDENAR a empresa promovida 

a pagar a autora quantia de R$ 1.500,00, a título de indenização por danos 

morais, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data, 

nas bases retro explicitadas. Deixo de condenar a parte promovida ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso Inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/1995, intime-se a parte recorrida 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010209-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARIA DO ROZARIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007329-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007329-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REGINALDO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos em regime de exceção. 

Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento do acordo 

pactuado entre as partes. Posto isso, determino seja a parte reclamada 

intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento ao que 

acordado do id. 9408221. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo, para a hipótese de descumprimento, multa no importe de R$300,00 

(trezentos reais), conforme o item “c” da minuta de acordo. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 -CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M PESSOA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/08/2017 17:00. Quarta-feira, 19 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015164-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORET SORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OAB - MT26643/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (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.: 1015164-96.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/02/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARIA GLORET SORDI CPF: 

181.344.831-00, ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO CPF: 

996.368.401-72 Endereço do promovente: Nome: MARIA GLORET SORDI 

Endereço: Rua Leonardo da Vinci, 92, Condomínio Residencial Mondrian, 

SINOP - MT - CEP: 78555-900 Endereço do promovido: Nome: BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA.LTDA Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 

3333, - DE 2921 A 3899 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-059 Sinop, Terça-feira, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009887-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAELY MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

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.: 1009887-70.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012429-44.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FURTUNATO JACOBS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MENEZES CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 27 de setembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária 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: 8012429-44.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FURTUNATO JACOBS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MENEZES CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 27 de setembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária 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: 1005894-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MAGGIONI JUNIOR (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.: 1005894-48.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/02/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS 

LTDA - ME CPF: 19.528.054/0001-52, DIEGO GONZATTI RIBEIRO CPF: 

052.812.251-70 Endereço do promovente: Nome: BIONDA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS LTDA - ME Endereço: RUA VALDIR DOERNER, 321, DISTRITO 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-521 CARLOS ANTONIO MAGGIONI 

JUNIOR CPF: 690.984.092-53 Endereço do promovido: Nome: CARLOS 

ANTONIO MAGGIONI JUNIOR Endereço: desconhecido Sinop, Terça-feira, 

17 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: 1015392-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015392-71.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCELO 

LOPES FIGUEREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 13/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011739-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCLEITE BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011739-78.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: OCLEITE BENTO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Em respeito ao princípio da dialeticidade 
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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/MT, 17 de 

dezembro de 2019 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004528-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004528-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEONCIO RANECO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIA AUXILIADORA DE 

MORAES COSTA Vistos etc. 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/MT, 17 de 

dezembro de 2019 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013423-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENALDO MARIANO SILVA (EXECUTADO)

 

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.: 1013423-21.2019.8.11.0015 CERTIFICO que 

decorreu o prazo para a parte executada pagar o débito, sem 

manifestação. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

autora(s) da presente demanda para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015393-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015393-56.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA MENDES 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHAES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/02/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 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: 1009099-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORAMIR 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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009099-85.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/02/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARCOS VIEIRA SOARES CPF: 

025.616.359-61, RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA CPF: 048.239.659-81 

Endereço do promovente: Nome: MARCOS VIEIRA SOARES Endereço: 

RUA DAS AVENCAS, 2.650, - DE 2603 A 2951 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-066 DORAMIR MOREIRA CPF: 

160.387.461-53 Endereço do promovido: Nome: DORAMIR MOREIRA 

Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, - DE 3663 A 4035 - LADO ÍMPAR, 

JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-024 Sinop, Terça-feira, 17 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: 1002580-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAR DANUBIA MACEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(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.: 1002580-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) promovida(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de URH.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011030-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA PADILHA LISBOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAENE PLACA LOPES OAB - SP137781 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação às 

contestações juntadas aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015404-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

MARIA AUDENORA SANTANA OAB - 595.027.111-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015404-85.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:APARECIDO DOS 

SANTOS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE RANECO 

POLO PASSIVO: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 17 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: 8010297-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR MORGENSTERN PADILHA (REQUERIDO)

 

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.: 8010297-43.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 17/12/2018 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

USADOS LTDA - EPP CPF: 15.019.289/0001-68, THIAGO REBELLATO 

ZORZETO CPF: 335.007.318-21, HELDER GUIMARAES MARIANO CPF: 

811.428.031-04, FERNANDO FREITAS FERNANDES CPF: 934.189.812-91 

Endereço do promovente: Nome: FACILITA MOTORS COMERCIO DE 

VEICULOS USADOS LTDA - EPP Endereço: Rua INGÁS, 2475, Inexistente, 

JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 49129-999 ALENCAR 

MORGENSTERN PADILHA CPF: 534.834.569-53 Endereço do promovido: 

Nome: ALENCAR MORGENSTERN PADILHA Endereço: Rua MARECHAL 

DEODORO DA FONSECA, 593, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Sinop, Sexta-feira, 23 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AARON WESLEY WILBER LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006378-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: AARON WESLEY WILBER LOPES Vistos em regime de 

exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente citada 

para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o 

pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002651-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THENERILOU CRISTINA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002651-04.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: THENERILOU CRISTINA 

LOPES Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte 

executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002524-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER WACHENFELD BRUNE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002524-32.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: ALEXANDER WACHENFELD BRUNE Vistos em 

regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 8012199-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMARGO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012199-02.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: FORCONTI A FORCA DA 

CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: PAULO CAMARGO 

GUIMARAES Vistos em regime de exceção. Considerando que a parte 
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executada foi devidamente citada para efetuar o pagamento em 03 (três) 

dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line via 

BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de penhora reste 

infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 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: 1005605-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005605-86.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOES 

EXECUTADO: NADIR CORREA Vistos em regime de exceção. 

Considerando que a parte executada foi devidamente citada para efetuar 

o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de 

bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000520-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SANTOS TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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: 

1000520-22.2017.8.11.0015. EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. EXEQUENTE: CAMILA SANTOS TRINDADE Vistos em regime de 

exceção. I - Considerando que a parte executada foi devidamente intimada 

para cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CIMITAN (REQUERIDO)

SILVIO WANDER CIMITAN (REQUERIDO)

A. C. (REQUERIDO)

CIMITAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001166-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDVALDO RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: CIMITAN & CIA LTDA - ME, LEANDRO CIMITAN, 

ANDRESSA CIMITAN, SILVIO WANDER CIMITAN Vistos em regime de 

exceção. I - Seguem o extrato da consulta realizada, via sistema Bacenjud 

(Banco Central), a fim de obter endereços para citação dos requeridos, 

conforme determinado anteriormente. II - Consigno que havendo 

informação de endereço distinto daquele nos autos deve a Secretaria 

EXPEDIR novo mandado de citação, III - Caso contrário, INTIME-SE o 

requerente para, em cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando medidas cabíveis, a fim de promover a citação dos requeridos, 

sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 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: 1013686-24.2017.8.11.0015

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))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FLORIANO FERREIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013686-24.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: KAMILA FLORIANO 

FERREIRA MORAES Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a 

parte executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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: 1013686-24.2017.8.11.0015

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))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FLORIANO FERREIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013686-24.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: KAMILA FLORIANO 

FERREIRA MORAES Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a 

parte executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-24.2016.8.11.0015

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:

CLEMENCIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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: 

8010641-24.2016.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

CLEMENCIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS Vistos em regime de 

exceção. I - Considerando que a parte executada foi devidamente intimada 

para cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1007317-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N.T.L. COMERCIAL IMPORTACAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAPOSO ROMEIRO OAB - SP238340-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENTAL SINOP EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007317-14.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: N.T.L. COMERCIAL 

IMPORTACAO LTDA - EPP EXECUTADO: DENTAL SINOP EIRELI - ME Vistos 

em regime de exceção. I - Seguem o extrato da consulta realizada, via 

sistema Bacenjud (Banco Central), a fim de obter endereços para citação 

dos requeridos, conforme determinado anteriormente. II - Consigno que 

havendo informação de endereço distinto daquele nos autos deve a 

Secretaria EXPEDIR novo mandado de citação, III - Caso contrário, 

INTIME-SE o requerente para, em cinco (05) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando medidas cabíveis, a fim de promover a citação dos 

requeridos, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011001-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (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: 

8011001-56.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FAGUNDES 

EXECUTADO: CLEONICE FRANCISCO DA SILVA Vistos em regime de 

exceção. I - Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º, do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII - Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013081-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA TAVARES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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: 

1013081-78.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

LUIZA TAVARES TEIXEIRA Vistos em regime de exceção. I - Considerando 

que a parte executada foi devidamente intimada para cumprir 

voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do 

bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder à 

INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 
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manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-46.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R A R DE MENDONCA CONFECCOES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (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: 

8010700-46.2015.8.11.0015. EXECUTADO: R A R DE MENDONCA 

CONFECCOES - EPP EXEQUENTE: HERALDO PEREIRA DE MENEZES Vistos 

em regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 8013277-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013277-94.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: N. BOLOGNESI - ME 

EXECUTADO: ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA Vistos em regime de exceção. 

Considerando que a parte executada foi devidamente citada para efetuar 

o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de 

bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 

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: 1008964-44.2017.8.11.0015

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:

JAINE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008964-44.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: JAINE GONCALVES Vistos 

em regime de exceção. Considerando que a parte executada foi 

devidamente citada para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e 

quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, 

conforme requerido. 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). Caso a tentativa de penhora reste 

infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010558-76.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA ARAUJO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (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: 

8010558-76.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ALANA ARAUJO NUNES 

EXECUTADO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos em regime de exceção. I - 

Considerando que a parte executada foi devidamente intimada para 

cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013085-18.2017.8.11.0015

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:

FERNANDO RESENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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: 

1013085-18.2017.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

FERNANDO RESENDE DA COSTA Vistos em regime de exceção. I - 

Considerando que a parte executada foi devidamente intimada para 

cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - Em 
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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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1002150-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR QUEIROZ FAVARETO OAB - PR35974 (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: 

1002150-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEONARDO PAULI 

GONCALVES EXECUTADO: PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA 

ARAPONGAS LTDA Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a 

parte executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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: 1002435-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/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: 

1002435-72.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: STAR - TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA EXECUTADO: SIDINEIA DE ARAUJO Vistos em 

regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011084-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011084-60.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP EXECUTADO: EDINALDO JOSE DA SILVA 

Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1002030-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002030-02.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: S B REZENDE BATERIAS - EPP 

EXECUTADO: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA Vistos em regime de 

exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente citada 

para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o 

pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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: 1011770-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 219 de 609



(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: 

1011770-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em regime de exceção. I - Considerando 

que a parte executada foi devidamente intimada para cumprir 

voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do 

bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder à 

INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1003200-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO REZENDE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003200-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SONIA MARIA FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: BRUNO REZENDE PAULO DA SILVA Vistos em 

regime de exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente 

citada para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, 

DEFIRO o pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 

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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000556-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000556-98.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES 

Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1009090-60.2018.8.11.0015

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:

ADRIANA DE CASSIA LEITAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009090-60.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: ADRIANA DE CASSIA LEITAO Vistos 

em regime de exceção. Considerando que a parte executada foi 

devidamente citada para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e 

quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, 

conforme requerido. 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). Caso a tentativa de penhora reste 

infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 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: 1002545-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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: 

1002545-08.2017.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

FABIO ALVES PEREIRA Vistos em regime de exceção. I - Considerando 

que a parte executada foi devidamente intimada para cumprir 

voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do 

bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder à 

INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012899-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA SILVA COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012899-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARAUJO COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP REQUERIDO: W. DA SILVA 

COELHO - ME Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte 

executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE PIZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011079-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: MARILEIDE PIZE Vistos em regime de 

exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente citada 

para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o 

pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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: 

8011143-60.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANA CAROLINE ROCHA DOS SANTOS Vistos em regime de 

exceção. I - Considerando que a parte executada foi devidamente intimada 

para cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1009525-34.2018.8.11.0015

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:

BEATRIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009525-34.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EDINEIA CABRAL CARRASCO - 

ME EXECUTADO: BEATRIZ DOS SANTOS Vistos em regime de exceção. 

Considerando que a parte executada foi devidamente citada para efetuar 

o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de 

bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 

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: 8011783-34.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SAMPATTI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS 62187139115 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011783-34.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ARI SAMPATTI DOS SANTOS 

EXECUTADO: JOAO DE FREITAS 62187139115 Vistos em regime de 

exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente citada 

para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o 

pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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: 1004327-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL GUEDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 221 de 609



Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WERLANG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004327-16.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RANGEL GUEDES DA SILVA 

EXECUTADO: ROGERIO WERLANG Vistos em regime de exceção. 

Considerando que a parte executada foi devidamente citada para efetuar 

o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de 

bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010858-38.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MEGIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010858-38.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: EDUARDO MEGIER 

EXECUTADO: SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES - ME Vistos 

em regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013369-38.2016.8.11.0015

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:

CRICIA LEITE 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 DECISÃO Processo: 

8013369-38.2016.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

CRICIA LEITE DA SILVA Vistos em regime de exceção. I - Considerando 

que a parte executada foi devidamente intimada para cumprir 

voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do 

bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder à 

INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012621-40.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(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: 

8012621-40.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000260-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELTON DA COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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: 

1000260-76.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ELIELTON DA COSTA OLIVEIRA Vistos em regime de exceção. I - 

Considerando que a parte executada foi devidamente intimada para 

cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 
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observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013528-66.2017.8.11.0015

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:

DAYANE XAVIER CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-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: 

1013528-66.2017.8.11.0015. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

DAYANE XAVIER CARVALHO Vistos em regime de exceção. I - 

Considerando que a parte executada foi devidamente intimada para 

cumprir voluntariamente a condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a 

realização do bloqueio online via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. V - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1003081-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIBEL SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/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: 

1003081-19.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: F.E. DA S. ROCHA - ME 

EXECUTADO: GEISIBEL SILVA SANTOS Vistos em regime de exceção. I – 

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por F.E. da S. ROCHA – 

ME em desfavor de Geisbel Silva Santos. Apostou aos autos petitório do 

executado informando que não realizará o pagamento do débito objeto dos 

autos, porquanto não reconhece o título objeto da demanda. Não juntou 

documentos ou argumentou a respeito do alegado. O pleito deve ser 

indeferido. Com efeito, tratando-se de execução de título extrajudicial, 

faz-se necessário a observância do que disposto no art. 52 da Lei 

9.099/95. Muito embora o que positivado em lei, o executado apresenta 

petição simples, apenas informando sua discordância a respeito do título 

exigido nos autos, sem, ao menos, colacionar documentos capazes de 

demonstrar a mínima aparência de legitimidade a suas razões. Dito isso, 

resta claro que o executado não se desvencilhou do ônus da prova e, 

ante ao que apresentado, esse nem mesmo tentou comprovar o que 

alegado. Posto isso, diante da inadequação da via eleita e ausência de 

conjunto probatório capaz de demonstrar a mínima aparência de 

legitimidade, INDEFIRO o pleito de id. 21840426. II – Considerando que a 

parte executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido no pleito de id. 26260112. III - 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. IV - 

Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder 

à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. V - Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. VI - Não havendo 

manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado no item “IV”, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011841-66.2016.8.11.0015

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:

LUCINEIA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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: 

8011841-66.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

LUCINEIA RODRIGUES Vistos em regime de exceção. I - Considerando que 

a parte executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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: 1007000-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007000-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: EMERSON MARIA Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de execução de título extrajudicial. Em que pese as 

partes tenham entabulado acordo judicial, seu descumprimento por 

qualquer das partes acarreta na retomada dos atos executórios. Cito 

nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO 

JUDICIALMENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO 

ARTIGO 922 §ÚNICO DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO 

DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA.Transcorrido o prazo estipulado e noticiado o 

descumprimento do acordo, a execução deve ter o seu prosseguimento 

retomado, nos termos do parágrafo único do artigo 922 do Código de 
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Processo Civil.Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - AI 

- 1650426-2 - Campo Mourão - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 

03.05.2017) (TJ-PR - AI: 16504262 PR 1650426-2 (Acórdão), Relator: 

Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 03/05/2017, 15ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 2024 10/05/2017) Dito isso, tendo em vista que o 

executado deixou de cumprir com o que pactuado, entendo que a 

execução deve tomar seu curso. Desse modo, acolho o pedido de id. 

24480495. I - Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que, nos casos de cumprimento de sentença, não são devidos os 

honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º, do 

CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII - Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. 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: 1006523-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR CARNEIRO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006523-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDIMAR CARNEIRO XAVIER 

DOS SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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. 

Diante das contrarrazões apresentadas, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal. 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: 1004779-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ELIGIA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA ELIGIA BRAGA OAB - PA0015186S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEI VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004779-26.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CELIA ELIGIA BRAGA 

EXECUTADO: JOSINEI VIANA DA SILVA Vistos em regime de exceção. 

Considerando que a parte executada foi devidamente citada para efetuar 

o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de 

bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. 

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: 1005860-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MONTEIRO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005860-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALERIA MONTEIRO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

regime de exceção. Verifico que a parte recorrente fora intimada para 

comprovar que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, no prazo de 48h 

(quarenta e oito) horas ou para efetuar o recolhimento do preparo 

recursal, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da 

diligência determinada. Com efeito, dispõe o artigo 42, § 1º da Lei nº 

9.099/95: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. §1º. O preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção". Neste mesmo sentido, o Enunciado 

80 do Fonaje: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva. - (XII Encontro Maceió-AL). Assim, JULGO o Recurso 

Inominado interposto como DESERTO, com fulcro no §1º do art. 42, da Lei 

9.099/95 e, em consequência, INADMITO o seu processamento. 

AGUARDE-SE o trânsito em julgado da r. sentença e, após, e nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo. INTIMEM-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002745-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEMES WERK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002745-44.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO LEMES WERK 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em regime de exceção. 

Conforme se evola dos autos, observo que a parte requerida não foi 

devidamente citada. Posto isso, expeça-se mandado de citação. Após, 

tornem-me os autos conclusos para sentença. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010885-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALACIDE MILHOMEM BORGES (REQUERENTE)

ANDERSON ROBERTO DORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATTANA TESTA OAB - MT17099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI LUIZ TAPPARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010885-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON ROBERTO DORN, 

ALACIDE MILHOMEM BORGES REQUERIDO: GIOVANI LUIZ TAPPARO 

Vistos em regime de exceção. Diante do que registrado no termo de 

conciliação, designe-se audiência de conciliação conforme pauta do juízo. 

Após, oficie-se ao juízo deprecado, a fim de buscar informações quanto 

ao cumprimento da missiva expedida. Em sendo negativo, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço para 

citação. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(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: 

1006646-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIELLA DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos em regime de exceção. Diante do pleito 

retro, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 03 (três) dias, 

colacionar aos autos cópia de seu holerite ou carteira de trabalho, a fim de 

analisar o valor atingido pelos empréstimos consignados discutidos no 

presente feito. 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: 1006345-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: 

1006345-10.2018.8.11.0015. REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

REQUERENTE: JOSE WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS Vistos em regime 

de exceção. Procedo a inversão dos polos da presente demanda. 

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. 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: 1009598-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PESSATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FONTOURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009598-06.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO PESSATTO 

EXECUTADO: RODRIGO FONTOURA DA SILVA Vistos em regime de 

exceção. Indefiro o pedido de retro, porquanto a demanda é de interesse 

do reclamante, compete a esse a indicação de endereço para a citação do 

executado. A requisição de dados acerca da localização do reclamado é 

medida excepcional, porquanto exigente o exaurimento dos meios postos 

à sua disposição para a localização da parte. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço para a citação, sob 

pena de extinção e consequente arquivamento. Em sendo indicado 

endereço válido, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002811-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002811-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME 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. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010271-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA LUZ DE AMORIN (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:

RAFAEL TRIVILIN DE MORAIS 01900324130 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010271-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JONES DA LUZ DE AMORIN 

REQUERIDO: RAFAEL TRIVILIN DE MORAIS 01900324130 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. 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: 1000732-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000732-72.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

EXECUTADO: CLAUDIO DE JESUS COSTA Vistos em regime de exceção. 

Diante do vencimento da certidão anterior, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço para citação. Em 

sendo indicado endereço, cite-se. Anoto, por oportuno, que a citação por 

telefone não é medida cabível, ante a ausência de amparo legal e 

formalidade que o ato requer. Cumpra-se. Sinop, (data registrada no 

sistema). Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008510-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008510-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MODESTO RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em regime de exceção. 

Peticiona a patrona da parte requerente postulando o arbitramento de 

honorários. Diante do pleito retro, defiro a expedição de certidão no valor 

de 01 (uma) URH, conforme requerido. Após, arquive-se. 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: 1012439-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DE LUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012439-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME REQUERIDO: MAICON DE 

LUCA Vistos em regime de exceção. INTIME-SE a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço para citação, sob pena de 

extinção. Em sendo indicado, DESIGNE-SE nova sessão 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011197-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO 79389481104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011197-60.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: RAFAEL FERNANDO MARCHI 

EXECUTADO: FABIO VAGNER DO NASCIMENTO 79389481104 Vistos em 

regime de exceção. Peticiona a parte requerente postulando a expedição 

de certidão de dívida. DEFIRO a expedição de dívida, conforme disposto no 

Enunciado 76 do FONAJE, ficando sob responsabilidade do exequente 

providenciar os meios para a correta notificação do executado. No mais, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito. 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: 1011875-92.2018.8.11.0015

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:

JHEISON DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011875-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: JHEISON DA SILVA RIBEIRO 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012511-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANYSTER ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

A. S. P. (REQUERENTE)

DAVID WILLIAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA OAB - 621.609.401-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012511-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES 

PEREIRA, DANYSTER ALVES PEREIRA, ANTONY SILVINO PEREIRA, 

DAVID WILLIAN PEREIRA REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO 

SA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos em regime de exceção. 

Peticiona a parte requerente postulando seja oficiado ao Banco Bradesco, 

a fim de que seja juntado aos autos extrato bancário detalhado das contas 

em que o falecido WILSON PEREIRA FILHO figura como titular. Diante do 

pleito retro, OFICIE-SE ao Banco Bradesco, requisitando o extrato bancário 

detalhado das contas em que o falecido WILSON PEREIRA FILHO figura 

como titular. Após, OUÇA-SE o MPE. 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: 1001635-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE VIVIANE DE COL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALEXANDRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001635-44.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MEIRE VIVIANE DE COL 

EXECUTADO: NILSON ALEXANDRE DA SILVA Vistos em regime de 

exceção. INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 03 (três) dias, 

postular o que entender de direito, sob pena de extinção. 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: 1004462-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004462-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JHONATAN DA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos em regime de exceção. Diante da inexistência 

de demais pedidos, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de estilo. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010492-04.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010492-04.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE 

EXECUTADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 

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, bem como bloqueio dos 

cartões de crédito e expedição de ofício a SUSEP. O pleito vai indeferido. 

Com efeito, muito embora a parte executada seja pessoa jurídica, não 

consta nos autos documentos que indiquem que a empresa utiliza de 

operadoras de pagamentos eletrônicos. Desse modo, a medida pleiteada 

se mostra ineficaz, isso porque gerará uma carga elevada de serviço 

sem, contudo, proporcionar 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. De outro 

tanto, o pleito de bloqueio de cartões de crédito se mostra ineficaz, 

porquanto não colabora para o cenário, já difícil, dos autos, tendo em vista 

que o bloqueio não mitigará o valor em débito, apenas dificultará a vida da 

empresa executada, caracterizando, assim, medida desproporcional. No 

mais, o pedido de ofício a SUSEP deve ser indeferido, isso porque incube 

a parte diligenciar, a fim de indicar bens passíveis de penhora, não sendo 

de responsabilidade do juízo substituí-la. Desse modo, INDEFIRO o pedido 

de id. 25641724, 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: 1007638-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES ZANOL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

f ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007638-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA REQUERIDO: ALVES ZANOL & CIA LTDA - ME 

Vistos em regime de exceção. Conforme se evola dos autos, foi expedida 

carta precatória, a qual não se tem resposta até a presente data. Dessa 

forma, DESIGNE-SE audiência de conciliação e REQUISITE-SE informação 

quanto ao cumprimento da missiva ao juízo deprecado. Em sendo a 

diligência negativa, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se, indicando endereço. 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: 1007389-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON FEITOSA SOUSA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007389-98.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: WALISSON FEITOSA 

SOUSA Vistos em regime de exceção. Vistos em regime de exceção. 

Peticiona a parte exequente postulando a penhora dos bens que 

guarnecem a residência do executado. DEFIRO o pleito, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação dos bens que guarnecem a 

residência do executado, conforme o endereço indicado nos autos. Em 

sendo frutífera, CERTIFIQUE-SE quanto a apresentação de embargos à 

execução e, se necessário, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se. Em sendo infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012439-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012439-20.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: EDSON NONATO DA SILVA Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença. Peticiona a parte 

reclamante postulando a realização de intimação por telefone. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, nada obstante aos princípios norteadores do 

juizado especial, entendo que a intimação para o cumprimento de sentença 

deve ser feita de modo formal, no qual se deve observar os meios 

permitidos em lei. Dito isso, tendo em vista que intimação por telefone traz 

insegurança aos autos, isso porque não se pode ter certeza se pessoa 

em posse do terminal móvel é a parte promovida, entendo que o pleito não 

deve ser acolhido. Ademais, muito embora tenha o CNJ permitido a 

intimação por telefone, tal permissivo se aplica aos feitos em que a parte a 

ser intimada solicite que tais atos sejam promovidos por meio telefônico. 

Desse modo, INDEFIRO o pedido de citação por telefone. Diante do 

endereço indicado, EXPEÇA-SE carta de intimação. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004770-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALES RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TAIANNE SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004770-64.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TALES RAMOS SILVA 

REQUERIDO: MINAS LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, 

TAIANNE SOARES DE SOUZA Vistos em regime de exceção. INDEFIRO o 

pedido de id. 25480190, porquanto a demanda é de interesse do 

reclamante, compete a esse a indicação de endereço para a citação do 

reclamado. A requisição de dados acerca da localização do reclamado é 

medida excepcional, porquanto exigente o exaurimento dos meios postos 

à sua disposição para a localização da parte. INTIME-SE a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço para a 

citação, sob pena de extinção e consequente 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: 1011223-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NOGUEIRA (REQUERIDO)

KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (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: 

1011223-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ENEDILSON GRANJA DE 

ARAUJO REQUERIDO: KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO, MARLENE 

NOGUEIRA 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. 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: 8011517-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACHADO PASTRELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA MALTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(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: 

8011517-76.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDREIA MACHADO 

PASTRELLO EXECUTADO: VALERIA CRISTINA MALTA Vistos em regime 

de exceção. Peticiona a parte exequente postulando a penhora do veículo 

bloqueado mediante Renajud id. 4978305. DEFIRO o pleito, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do bem móvel, conforme o endereço 

indicado nos autos, em id. 26621759. Em sendo frutífera, CERTIFIQUE-SE 

quanto a apresentação de embargos à execução e, se necessário, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se. Em sendo infrutífera, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. 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: 1001753-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCG COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO MENIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001753-54.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NCG COMERCIO E SERVICOS 

DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: PAULO EDUARDO 

MENIN Vistos em regime de exceção. Peticiona a parte exequente 

postulando a penhora dos bens móveis mencionados no id. 19944545. 

DEFIRO o pleito, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação 

dos bens móveis, conforme o endereço indicado nos autos, em id. 

26302620. Em sendo frutífera, CERTIFIQUE-SE quanto a apresentação de 

embargos à execução e, se necessário, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar-se. Em sendo infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1008729-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI GARCIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008729-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLEI GARCIA BORGES 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Em atenção ao princípio do contraditório, 

intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

acerca dos embargos aviados no Id. 27234967, requerendo ao final o que 

entender de direito, sob pena de preclusão. Após, conclusos. 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: 8012806-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012806-78.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: SEBASTIAO 

ALVES GOMES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008255-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008255-09.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: RAFAEL DA COSTA 

MORAES Vistos etc. Tendo em vista as tentativas frustradas de busca de 

ativos financeiros e bens automotores em nome da parte executada, 

defiro o pedido de Id. 26050651. Desse modo, determino seja expedido 

mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido no 

endereço da parte executada, por meio de oficial de justiça, a fim de 

penhorar quantos bens de sua propriedade bastarem para satisfazer a 

obrigação, atentando-se a ordem de impenhorabilidade disposta no art. 

833 do CPC. Uma vez restando frutífera a penhora, intime-se a parte 

executada, concedendo o prazo de 15 dias para apresentação de defesa, 

nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil. Caso reste infrutífera, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. Serve a 

presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 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: 1010665-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DRESCH & FEITOZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(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: 

1010665-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DRESCH & FEITOZA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em regime de 

exceção. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, para 

que proceda ao pagamento do valor acordado 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1008326-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSANO PRODUCOES E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008326-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: INSANO PRODUCOES E EVENTOS LTDA Vistos em 

regime de exceção. Peticiona a parte requerente postulando a designação 

de sessão de conciliação e a expedição de mandado de citação. DEFIRO o 

pleito, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de citação, no endereço indicado. 

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: 1008539-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE PEREIRA ANHOLETO (REQUERIDO)

ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(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: 

1008539-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADELINO JOSE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL 

DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA, ENGEFORCE ENGENHARIA E 

MINERACAO LTDA - EPP, MIKE PEREIRA ANHOLETO Vistos etc. Verificado 

que os requeridos Engeforce Engenharia e Mineração Ltda. EPP. e 

Engeforce Construções e Serviços ainda não foram citados, razão pela 

qual a parte autora por meio da petição de Id. 27354223 pugnou pela 

citação deles por meio de oficial de justiça no endereço informando. 

Portanto expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprida 

por meio de oficial de justiça no endereço declinado na petição 

anteriormente mencionada. Para tanto, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Serve a presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 16 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007878-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENDY DANIELLA MARTIN DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007878-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ENDY DANIELLA MARTIN 

DAMACENA REQUERIDO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME 

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: 8011363-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011363-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS ASSMANN 

REQUERIDO: OI S.A Vistos em regime de exceção. DEFIRO o pedido de 

expedição de certidão de crédito. Anoto que deverá a parte diligenciar 

junto ao juízo da recuperação, a fim de que seu crédito seja habilitado 

junto a falência. Após, AO ARQUIVO, com as cautelas de estilo. 

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: 1009892-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BORGES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009892-24.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIO BORGES - ME 

EXECUTADO: VAGNER DA SILVA SOUZA Vistos, em regime de exceção. 

Recebe-se a emenda à inicial de id. 25994549. Cite-se a parte requerida 

para que, no prazo legal, apresente contestação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. 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: 1009369-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

SANDRA BEATRIZ MONTEIRO BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009369-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: P. G. DE AGUIAR - ME 

EXECUTADO: ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ, SANDRA BEATRIZ 

MONTEIRO BATISTA DE QUEIROZ Vistos em regime de exceção. 

Conforme se evola dos autos, foi expedida carta precatória, a fim de que a 

executada seja citada. Tendo em vista o decurso do prazo entre a 

distribuição da missiva e a presente data, OFICIE-SE ao juízo deprecado, 

requisitando informações quanto ao cumprimento da diligência. Após, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008866-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE BIANCHINI (EXECUTADO)

CAROLINE BIANCHINI 03246314136 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008866-88.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIANA DE ALMEIDA 

AMARAL EXECUTADO: CAROLINE BIANCHINI 03246314136, CAROLINE 

BIANCHINI Vistos, em regime de exceção. Recebe-se a emenda à inicial de 

id. 26104274. Cite-se a parte requerida para que, no prazo legal, 

apresente contestação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências. 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: 8010674-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RICARDO FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (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: 

8010674-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DAVI DE PAULA LEITE 

EXECUTADO: VILMAR RICARDO FERNANDES Vistos em regime de 

exceção. Peticiona a parte requerente postulando a expedição de 

mandado de avaliação do bem penhorado. DEFIRO o pleito, expeça-se 

mandado de avaliação e intimação. Após, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao que registrado 

pelo Meirinho, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011099-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. DE OLIVEIRA MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011099-92.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: P. G. DE AGUIAR - ME 

EXECUTADO: V. DE OLIVEIRA MACHADO - ME Vistos em regime de 

exceção. Diante do que certificado na movimentação anterior, RENOVE-SE 

a diligência, com urgência. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005821-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (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: 

1005821-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Petição de Id. 26348990 a sustentar a inexistência de Juizado 

Especial da Fazenda Pública em Sinop, requerendo o reconhecimento da 

incompetência deste Juizado, certamente com a remessa dos autos ao 

Juízo de origem. Subsidiariamente atribuiu o valor de R$ 90.000,00 a 

causa. Trata-se de pretensão de cobrar adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento do Município de Sinop (Fazenda Pública). Na decisão de Id. 

20720146 foi determinada a emenda da exordial de modo a, tendo em vista 

o proveito econômico almejado, certo e determinado, conforme acima 

anotado, averiguar se está dentro do limite de alçada do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Na referida decisão restou consignado: “DETERMINO 

a intimação do advogado da parte requerente para que emende a exordial 

corrigindo o valor da causa, nos termos do art. 321, CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em primeira mão, o 

Juizado da Fazenda Pública está criado nesta comarca desde a edição da 

Resolução n.º 004/2014/TP, de 21 de março de 2014, publicada em 31 de 

março de 2014. Portanto, o argumento de que é inexistente o Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca não tem pertinência alguma, 

razão pela qual indefiro, por hora, o pedido de restituição dos autos 

decerto à Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca. Isto 

porque é preciso antes definir o correto valor da causa, que a parte 

autora, inconsequentemente, atribuiu aleatórios R$ 90.000,00 Ora, se a 

parte não tem noção do quantum de sua pretensão, não deve este Juízo, 

sem o dom da adivinhação, com risco de prejuízo, aceitar um número 

qualquer, podendo ser incompetente para decidir a questão. Destarte, não 

esclarecido satisfatoriamente se este Juízo, também por este motivo, é ou 

não competente, faculto à parte autora a atribuição de correto valor da 

causa, que não pode ser algo “chutado” ou meramente sugerido sem 

ressonância alguma com seu pedido, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013358-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEANDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013358-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: ROBERTO LEANDRO 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. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de citação por telefone. No mais, diante do endereço 

indicado, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. 

Após, 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-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)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015333-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN RICARDO BURIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. A parte promovente alega que teve seus dados incluídos 

nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa promovida, entretanto, o 

documento agregado no Id. 27472745 é mero resultado de consulta via 

internet, o que difere de extrato de negativação emitido junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL). Imprescindível que a parte 

promovente esterque a inicial, carreando, ao mínimo, os elementos 

necessários ao juízo de cognição sumária, nos termos do art. 319, inciso 

VI do CPC, porquanto a comprovação de indevida restrição creditícia se 

trata do fato constitutivo do seu direito. Isto posto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, juntar extrato positivo de negativação, emitido 

junto aos órgãos oficiais de consulta, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e consequente extinção do processo, a teor dos arts. 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Com o 

aporte, concluso para deliberação. 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: 8012844-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012844-56.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME Vistos em regime 

de exceção. Peticiona a parte requerente informando endereço para 

citação. DEFIRO o pedido, EXPEÇA-SE carta de citação, no endereço 

indicado no pleito retro. 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: 1001832-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNIQUE FELIPE MARXS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001832-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNIQUE FELIPE MARXS 

REQUERIDO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME Vistos em regime de 

exceção. INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Anoto, por oportuno, 

que a suspensão do processo é situação não admitida junto aos feitos 

que tramitam nos limites da competência do Juizado Especial Cível. No 

mais, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

indicar endereço para citação, sob pena de extinção e consequente 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010594-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RAMOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SEAWRIGHT GONCALVES OAB - SP248668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS SELF CARE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/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: 

8010594-50.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ RAMOS 

GONCALVES EXECUTADO: OTICAS SELF CARE EIRELI - ME Vistos em 

regime de exceção. I - Considerando que a parte executada foi 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a condenação e 

quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online via BACENJUD, 

conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, querendo e 

no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de penhora 

reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo assinalado 

no item “IV”, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-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: 1007150-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR MORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDSON COELHO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007150-26.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: RUDIMAR MORO EXECUTADO: 

FREDSON COELHO ROCHA Vistos, em regime de exceção. Recebe-se a 

emenda à inicial de id. 26713365. Cite-se a parte requerida para que, no 

prazo legal, apresente contestação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. 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: 1012437-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA APARECIDA CHMIELESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012437-38.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: KELLY KARLA HOFFMANN 

01292813105 EXECUTADO: RENATA APARECIDA CHMIELESKI Vistos em 

regime de exceção. Considerando que a parte executada foi devidamente 

citada para efetuar o pagamento em 03 (três) dias e quedou-se inerte, 

DEFIRO o pedido de bloqueio on-line via BACENJUD, conforme requerido. 

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). 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 

(cinco) dias. 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: 1000334-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUFRASIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000334-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL EUFRASIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que 

determinou o pagamento do preparo recursal. Conheço dos embargos, 

porque tempestivos. No mérito, impõe-se desacolher os embargos. Com 

efeito, peticiona a parte embargante pugnando pelo acolhimento da 

competência da turma recursal para realizar o juízo de admissibilidade, 

conforme preceitua o código de processo civil, o qual conduz o trâmite 

processual dos feitos comuns. Todavia, o rito do juizado especial cível não 

se assemelha ao procedimento aplicado aos processos comuns, de sorte 

que se tratando de juízo de admissibilidade, esse ocorrerá perante o juízo 

a quo, nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. O qual transcrevo: Nos 

Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso 

será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). – destaque não 

original. Diante isso, observa-se que o argumento levantado pelo 

embargante não pode ser acolhido, isso porque o presente processo 

tramita perante o juizado especial, o qual é conduzido de forma distinta, 

visando, sempre, a celeridade e simplicidade. Posto isso, DESACOLHO os 

aclaratórios e, por conseguinte, MANTENHO a decisão de retro, por seus 

próprios fundamentos. INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), comprovar o recolhimento do preparo 

recursal, sob pena de deserção. 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: 1000334-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUFRASIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000334-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL EUFRASIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que 

determinou o pagamento do preparo recursal. Conheço dos embargos, 

porque tempestivos. No mérito, impõe-se desacolher os embargos. Com 

efeito, peticiona a parte embargante pugnando pelo acolhimento da 

competência da turma recursal para realizar o juízo de admissibilidade, 

conforme preceitua o código de processo civil, o qual conduz o trâmite 

processual dos feitos comuns. Todavia, o rito do juizado especial cível não 

se assemelha ao procedimento aplicado aos processos comuns, de sorte 

que se tratando de juízo de admissibilidade, esse ocorrerá perante o juízo 

a quo, nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. O qual transcrevo: Nos 

Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso 

será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). – destaque não 

original. Diante isso, observa-se que o argumento levantado pelo 

embargante não pode ser acolhido, isso porque o presente processo 

tramita perante o juizado especial, o qual é conduzido de forma distinta, 

visando, sempre, a celeridade e simplicidade. Posto isso, DESACOLHO os 

aclaratórios e, por conseguinte, MANTENHO a decisão de retro, por seus 

próprios fundamentos. INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), comprovar o recolhimento do preparo 

recursal, sob pena de deserção. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002749-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO DE PAULA BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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: 

1002749-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE AUGUSTO DE PAULA 

BEVILAQUA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 

291 do CPC que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, 

referido comando não foi observado na petição inicial eis que da simples 

leitura percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na 

causa estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação 

de sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 é vedada a liquidez da sentença. O 

pedido formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara 

delimitação do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve 

haver a retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita 

prolação da sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento 

de liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

intime-se o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 16 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 233 de 609



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010916-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010916-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

ALEXANDRE REQUERIDO: LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME Vistos em 

regime de exceção. INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar endereço para citação, sob pena de extinção. Em 

sendo indicado endereço, DESIGNE-SE audiência de conciliação. Após, 

CITE-SE, conforme requerido. Anoto, desde já, que a citação por telefone 

não é medida válida, ante a ausência de amparo legal e formalidade que 

ato citatório requer. 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: 1010834-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010834-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos em regime de exceção. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SILVA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005447-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUCELINO SILVA CAETANO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em regime de exceção. Verifico que a parte recorrente fora 

intimada para comprovar que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, no 

prazo de 48h (quarenta e oito) horas ou para efetuar o recolhimento do 

preparo recursal, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento 

da diligência determinada. Com efeito, dispõe o artigo 42, § 1º da Lei nº 

9.099/95: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. §1º. O preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção". Neste mesmo sentido, o Enunciado 

80 do Fonaje: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva. - (XII Encontro Maceió-AL). Assim, JULGO o Recurso 

Inominado interposto como DESERTO, com fulcro no §1º do art. 42, da Lei 

9.099/95 e, em consequência, INADMITO o seu processamento. 

AGUARDE-SE o trânsito em julgado da r. sentença e, após, e nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo. INTIMEM-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013418-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELRY ALVES COSTA (EXECUTADO)

KELRY ALVES COSTA GG - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-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: 

8013418-16.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ERNANI BIONDO LOURENCO 

EXECUTADO: KELRY ALVES COSTA GG - ME, KELRY ALVES COSTA 

Vistos em regime de exceção. INDEFIRO o pedido de id. 25750379, nos 

termos do art. 18, § 2º, da lei 9.99/95. INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar endereço para intimação. 

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: 1009627-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATC PARTICIPACOES E INCORPORADORA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009627-22.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ATC PARTICIPACOES E 

INCORPORADORA EIRELI Vistos, em regime de exceção. Recebe-se a 

emenda à inicial de id. 26001495. Cite-se a parte requerida para que, no 

prazo legal, apresente contestação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. 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: 1011674-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011674-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO 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. 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. Em sendo indicado endereço para citação, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE mandado de citação, 

conforme a pauta do juízo. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011294-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YANNE RODRIGUES CHAVES SILVA (EXEQUENTE)

JOAO ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (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: 

8011294-26.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: YANNE RODRIGUES CHAVES 

SILVA, JOAO ROBERTO DA SILVA EXECUTADO: EDVALDO SILVESTRE 

DE SOUSA Vistos em regime de exceção. I - Considerando que a parte 

executada foi devidamente intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação e quedou-se inerte, DEFIRO a realização do bloqueio online 

via BACENJUD, conforme requerido. II - 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. III - Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder à INTIMAÇÃO da parte reclamada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV - Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, OUÇA-SE a parte reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias. V - Não havendo manifestação da parte reclamante, no prazo 

assinalado no item “IV”, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008910-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008910-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP Vistos em 

regime de exceção. Peticiona a parte requerente postulando a designação 

de audiência de conciliação e a expedição de mandado de citação. DEFIRO 

o pedido retro, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do 

juízo. Após, EXPEÇA-SE mandado de citação. 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: 1001571-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PAULINO 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: 

1001571-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: S B REZENDE BATERIAS - 

EPP REQUERIDO: VALDINEI PAULINO DA SILVA Vistos em regime de 

exceção. Peticiona a parte requerente informando que as partes 

entabularam acordo. Nada obstante, observo que não aportou aos autos 

qualquer minuta de acordo firmado entre as partes. Desse modo, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar 

ao feito a minuta do acordo, devidamente assinado, possibilitando, assim, 

a homologação e arquivamento do feito. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006679-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA STEFANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALINE SALA MOTA OAB - MT26251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006679-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAOLA STEFANELLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos em 

regime de exceção. Conforme se evola dos autos, fora determinado a 

realização de bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso, no 

valor total de R$7.546,50 (sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta centavos). Nada obstante, observo que não consta nos autos 

qualquer indicativo de que a ordem de bloqueio foi registrada e 

protocolada junto ao sistema do Banco Central. Desta feita, ante a 

necessidade de dar integral cumprimento ao que deliberado, PROCEDO o 

cumprimento da decisão de id. 20331544. Efetivada a ordem, OUÇA-SE a 

fazenda pública estadual, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

TORNEM-ME os autos conclusos para deliberação. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013402-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGIA DE SINOP S/S LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO NUNES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013402-62.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: INSTITUTO DE 

COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGIA DE SINOP S/S LTDA - ME 

EXECUTADO: ANTONIO ROBERTO NUNES Vistos em regime de exceção. 

Diante da juntada de id. 24996020, MANTENHAM-SE os autos no arquivo 

provisório até que haja manifestação de qualquer das partes. Após o 

decurso do prazo, tornem os autos conclusos. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010133-20.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELVAPLAN PLANEJAMENTO AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN OAB - MT0016490A (ADVOGADO(A))

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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: 

8010133-20.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: SELVAPLAN PLANEJAMENTO 

AGRICOLA LTDA - ME EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos em 

regime de exceção. Diante do pleito retro, INTIME-SE a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao valor indicado, 

sob pena de expedição de certidão de crédito conforme indicado pela 

parte. 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: 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015363-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (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 DECISÃO Processo: 

1015363-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CELSO SOARES DE MELO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito e lançamento fiscal, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Celso Soares de Melo em face de 

Município de Sinop, 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. 

Isto porque os documentos que acompanham a peça inicial, indicam o 

pagamento de R$ 236,20 correspondente ao título CDA nº 6203/2016, 

conforme carta de anuência agregada no Id. 27011785. Razão que dá 

suporte ao requisito da probabilidade do direito. Assim, nesta conjuntura, 

existe probabilidade de sucesso da tese de ser indevido o valor cobrado a 

título de crédito tributário em nome do promovente, sobretudo, 

considerando, que foi providenciado seu regular pagamento, a teor dos 

comprovantes agregados aos autos. Por sua vez, o perigo de dano, de 

igual forma é público e notório, vez que a parte promovente está passível 

de execução judicial e eventuais expropriações de bens. A própria CDA já 

indica inúmeros entraves e percalços na atuação profissional, pessoal e 

empresarial do contribuinte. Noutro giro, o provimento a ser adiantado 
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provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão da CDA. 

Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos 

pela legislação processual, evidenciando, ainda, a urgência no provimento 

liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de urgência 

pretendida. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de Processo 

Civil, c/c art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência, de maneira a determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida 

Ativa nº 6203/2016 em nome da parte promovente e consequente 

exclusão do termo de confissão de dívida e parcelamento nº 5052/2019, 

no prazo de até 10 dias, até ulterior deliberação deste Juízo. Com fulcro no 

art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso 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 o requerido para responder em 30 dias, 

conforme enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 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. Serve a presente decisão como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012350-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DAMARIS PEDROZO KAISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRYS GOMES CHAVES OAB - SP344120 (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012350-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEIA DAMARIS 

PEDROZO KAISER REQUERIDO: NEPUGA POS GRADUACAO LTDA, UNIAO 

DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME Vistos 

etc. Em razão dos embargos declaratórios aviados no Id. 26810988, 

postergo a análise do pedido de Id. 27345005 em atenção ao princípio do 

contraditório, de modo a intimar a parte contrária para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011053-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE JESUS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011053-69.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIO DOS OCULOS E 

RELOJOARIA EIRELI - EPP EXECUTADO: RENATO DE JESUS DE OLIVEIRA 

Vistos etc. A parte exequente não trouxe nos autos endereço para 

citação da parte executada, pugnando por sua citação via telefone nos 

números informados na exordial. O que indefiro, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é, 

de fato, da parte executada, sendo incabível citação via telefone nesses 

casos, não podendo a ligação substituir o ato formal da citação. Dessa 

forma, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 05 dias, 

informe endereço da parte promovida ou pugne o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015005-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER LOG LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUAST TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015005-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MASTER LOG LTDA 

REQUERIDO: QUAST TRANSPORTES - EIRELI - ME Vistos etc. Pugnou o 

autor pelo cadastro do requerido João Lima da Silva no sistema PJe, que 

defiro. Dessa forma, habilite-se o requerido João Lima da Silva no sistema 

PJe, de modo a constar seu nome no polo passivo da ação. Intime-se a 

parte promovida a comparecer à audiência de conciliação já designada 

nos autos, 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). Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, 

se não o tiver, para também comparecer na audiência conciliatória, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015362-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO BORGES FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015362-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO BORGES FREITAS 

JUNIOR, TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS REQUERIDO: 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos etc. Pretensão de rescisão 

contratual por defeito no serviço, c/c devolução de quantias pagas, com 

pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Tania Regina Pardo 

Lucas e Paulo Borges Freitas Junior em face de Aviva Vacation Clube 

(Companhia Thermas do Rio Quente – Grupo Rio Quente), ambas 

qualificadas. 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 é cabível desde 
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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 a 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. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, demonstrado ter celebrado contrato de estadia no 

resort Rio Quente em 31/08/2018, no valor de R$ 32.424,00, a teor do 

documento agregado no Id. 27501952, do qual pretende a rescisão. Os 

promoventes alegaram dificuldades para agendamento de hospedagens, o 

que acarretou na manifestação de vontade quanto à rescisão contratual. 

Todavia, em que pese ausente nos autos qualquer elemento acerca do 

alegado, os autores já pagaram a expressiva quantia de R$ 5.404,00, a 

prenunciar que possivelmente está garantido o ressarcimento dos 

encargos decorrentes da resolução unilateral, ainda que judicial, 

autorizando a suspensão da continuidade dos pagamentos e qualquer 

cobrança respectiva, inclusive a não sujeição de seu nome, por esta 

pendência, nos órgãos de proteção ao crédito. Como importantes 

cláusulas gerais, aplicáveis a todas as avenças, em princípio, estipulam os 

arts. 421 e 422 do Código Civil que “a liberdade de contratar será exercida 

em razão e nos limites da função social do contrato”; sendo que “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Probidade e 

boa-fé objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que este se faz 

pela mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 do Código 

Civil. Isso implica que, a priori, a renitência de um dos contratantes não 

pode ser desarrazoada nem desproporcional, inclusive quanto a eventual 

inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, conforme autoriza 

os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil. Probabilidade do 

direito demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos acima apontados 

para obter a tutela de urgência. Por outro lado, o perigo de dano à parte 

autora é intuitivo, diante de sua manifestação de vontade quanto à 

rescisão contratual de forma unilateral, o que provavelmente implicaria em 

cobranças judiciais e extrajudiciais em relação às parcelas vincendas não 

pagas, se não concedida a tutela provisória de urgência cobiçada. Além 

do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento, podendo ser modificada caso reste 

incomprovada a tese. Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que 

producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se 

assim se der, a tese até o momento razoavelmente altaneira. Portanto, 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Deve ser concedida, conforme acima delimitado. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela provisória 

de urgência, de modo a determinar a suspensão das cobranças das 

parcelas contratuais vertidas no instrumento em discussão, além de vedar 

à parte promovida em incluir o nome dos autores nos cadastros restritivos 

de crédito, em razão do não pagamento delas, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de incidir astreintes oportunamente, se for o caso. 

Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, 

incumbe a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito daquela. 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, 17 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005220-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO ANTONIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005220-70.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BIONDA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: MARCOS ROGERIO ANTONIETO 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 
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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, 17 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005154-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ESDRAS DO ROSARIO ELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005154-90.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MIDIA CONFECCOES LTDA - 

EPP EXECUTADO: AUGUSTO ESDRAS DO ROSARIO ELER 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. 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: 8012626-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012626-62.2015.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: PAULO CESAR GARCIA Vistos em regime de exceção. 

Diante da juntada de id. 26489478, mantenham-se os autos no arquivo 

provisório até que haja manifestação de qualquer das partes. Após o 

decurso do prazo, tornem os autos conclusos. 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: 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015332-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIANA DE BARROS COSTA 

MARQUES GIACON REQUERIDO: EMITE COMERCIO DE PISOS E 

CERAMICAS LTDA - ME, PBG S/A, MARVIN COMERCIO DE PISOS E 

CERAMICAS EIRELI - ME Vistos etc. Pretensão de obrigação de dar coisa 

certa, c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, proposta por Diana de Barros da Costa Marques em face de 

Emite Comércio de Pisos e Cerâmicas LTDA, PBG S/A e Marvin Comércio 

de Pisos e Cerâmicas EIRELI, 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. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 
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requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A documentação apresentada pela parte autora juntamente com 

a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Com 

efeito, a probabilidade do direito aflorou satisfatoriamente, a justificar o 

deferimento da medida liminar pretendida, visto que, nessa análise de 

cognição sumária, a parte promovente adquiriu 13 caixas do piso tipo 

“Brasilia Concreto Grafite 60X120 NAT RET” da marca Portobello, 

conforme documentos agregados nos autos. Consta ainda, comprovante 

de pagamento no valor de R$ 1.209,00 e autorização de devolução da 

mercadoria, a corroborar a tese autoral. Desse modo, vislumbrado com 

razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação. Isto é, há prova suficiente para determinar 

o alcance, ainda que provisório, do direito em tela. Quanto ao requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é intuitivo, uma vez 

que não seria razoável a parte promovente aguardar o término da 

demanda para obter os produtos adquiridos e devidamente pagos. A 

reforçar ainda essa concepção, 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 inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC. É de regra facilitar a defesa do 

hipossuficiente e vulnerável consumidor frente à promovida. Dever de 

informação e transparência do prestador de serviços. Força do art. 6º, 

inciso III, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da 

prova neste caso. Logo, competirá à parte promovida demonstrar a 

regularidade e a normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, incidentes à espécie. Destarte, não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do 

CPC. Desde que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a 

fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento razoavelmente altaneira. 

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da 

pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, 

caput, do CPC. Deve ser concedida, conforme acima delimitado. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar às promovidas que efetuem a entrega de 13 caixas do 

piso “BRASILIA CONCRETO GRAFITE 60X120 NAT RET” da marca 

Portobello para a parte promovente, no prazo máximo de 15 dias, sob pena 

de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. 

Defiro a inversão do ônus da prova. Citem-se as promovidas, intimando-as 

ainda a comparecerem 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). Serve a presente 

decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015326-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCILENE SOUZA OLIVEIRA 

GAIVA AGUIAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Marcilene Souza Oliveira Gaiva Aguiar em face de Banco Bradesco 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. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de débitos com a parte promovida. 

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. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito 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: 
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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 qualquer débito pendente com a demandada, todavia 

este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, 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, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 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. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). 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 parte promovida que efetue a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-la novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a 

parte requerida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição 

lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. 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, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013484-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/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 DECISÃO Processo: 

1013484-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão anulatória, com 

pedido de liminar em tutela provisória de urgência para paralisação do 

campeonato 7º Copa Marcelinho Boiadeiro interbairros de Futebol de 

Campo – Edição 2019, aviada por Equipe Invest em face de Município de 

Sinop, 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. Ao analisar o pedido 

liminar, verificado que o campeonato 7º Copa Marcelinho Boiadeiro 

interbairros de Futebol de Campo – Edição 2019 se encerrou em 

10/11/2019, descaracterizando qualquer espécie de urgência. Fato notório 

com ampla divulgação pelos meios de comunicação, sendo inclusive objeto 

de matéria publicada pelo Município de Sinop em seu sítio eletrônico. A 

propósito, o encerramento do campeonato ocorreu em data anterior à 

conclusão da demanda para análise da liminar por este Juízo, em 

25/11/2019, conforme tela de acompanhamento processual do sistema 

informatizado PJe. Nessa perspectiva, considerando o encerramento do 

campeonato, inclusive com a entrega das respectivas premiações, 

pronuncie-se a parte promovente se possui interesse na continuidade da 

lide, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004766-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE COSTA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004766-27.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JESSE COSTA DE CARVALHO Vistos etc. Execução de 

título extrajudicial, promovida por Ferreira e Pelegrini Ltda. - Me em face de 

Jesse Costa de Carvalho, ambos qualificados. Após descumprimento do 

acordo homologado pela sentença de Id. 20568541, a parte autora 

acostou aos autos nova transação realizada entre as partes, pugnando 

por sua homologação e suspensão do processo até o cumprimento 

integral da obrigação acordada. Relatados e examinados. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 241 de 609



partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “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”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

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: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, 

cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, por decisão 

interlocutória, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento do 

processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da 

suspensão, desarquivado, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a 

parte exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde 

logo cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total 

da quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAR DANUBIA MACEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

h ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002580-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ELOAR DANUBIA MACEDA Vistos etc. Acolho o pedido de Id. 

2602561, posto que em análise as atividades exercidas pela nobre 

advogada, sua remuneração deve ser justa e condizente com o trabalho 

efetivado. Nesse caso o trabalho profissional desempenhado pela diligente 

advogada dativa, com dedicação e esmero, significou atividade 

merecedora de remuneração e, via de consequência, fixo em 02 URH’s os 

honorários da nobre causídica que fora nomeada para defender os 

interesses da parte requerida. Expeça-se a competente certidão para fins 

de recebimento. Nada mais sendo requerido pelas partes e de tudo 

certificado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações 

devidas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Sinop - MT, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015393-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015393-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNA MENDES CORREA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 Bruna Mendes Correa 

em face de Telefônica Brasil 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. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de 

proteção ao crédito, argumentando que a negativação é indevida, em vista 

da solicitação de cancelamento de seu plano telefônico, registrada sob o 

protocolo nº 20185429043584. Razão que dá suporte a probabilidade do 

direito. Ao que informa o documento agregado no processo, extrato 

positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 27550272, o nome da 

parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

10/12/2019, no valor total de R$ 79,97. Insta salientar que a demonstração 

de regularidade da cobrança em pauta não compete ao consumidor, dada 

a sua impossibilidade de fazer prova negativa e ainda, por isso e por sua 

hipossuficiência, ter em seu favor a inversão do ônus da prova que desde 

já lhe deve ser conferido, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC É indubitável 

o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação à 

continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os órgãos 

de proteção ao crédito, 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, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção ao 

crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, 

a suspensão da restrição ao menos até o julgamento final da demanda, 

não trará prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a 
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qualquer momento caso constatada a improcedência dos pedidos. O que, 

por consectário, não se estende à parte promovente, considerando os 

conhecidos efeitos deletérios que a anotação de negativação causa aos 

negócios cotidianos. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar a parte promovida 

que efetue a suspensão do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada 

do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Inverto o ônus da 

prova, devendo a parte promovida demonstrar a legitimidade/regularidade 

da restrição lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao 

pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no 

primeiro grau de jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise 

do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso 

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, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013352-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO QUEIROZ SALDANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013352-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO QUEIROZ 

SALDANHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Intime-se a 

parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito dos 

valores pagos pela promovida no Id. 12017480, ciente que seu silêncio 

será interpretado como concordância tácita, acarretando no levantamento 

dos valores pagos e consequentemente na extinção do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015392-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015392-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO LOPES FIGUEREDO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ação de 

obrigação de não fazer, c/c repetição de indébito, com pedido de liminar 

em tutela provisória de urgência, aviada por Marcelo Lopes Figueiredo em 

face de MTPREV, ambos 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 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Isto porque, a 

suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas 

indenizatórias de caráter temporário não incorporável aos proventos de 

aposentadoria, foi objeto de deliberação pela corte suprema, restando 

incontroverso sua não incidência. Acordão que fixou tese em 

repercussão geral, espraiando efeitos erga omnes. Assim, a matéria em 

questão não necessita de maiores elucubrações para deliberação, ainda 

que nesse momento incipiente do feito, mormente considerando o fator 

jurídico definido pelo leading case no RE 593.068, estatuído o tema 163 em 

Repercussão Geral, ora transcrito, com destaques acrescidos: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES REVIDENCIÁRIAS 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). Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte requerente, 

porquanto os promovidos, ao que se denota, não observaram o recente e 

amplo entendimento consolidado pelo STF e estão, ao seu arrepio, de 

forma arbitrária, mantendo a incidência de contribuições previdenciárias 
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sobre verba indenizatória de caráter temporário, como a hipótese 

específica de exigibilidade sobre adicional noturno e insalubridade, ora 

questionados. Dessa forma, estando preenchido, na hipótese, os 

elementos de convicção para concessão da tutela de urgência, em vista 

do direito alardeado, possível se mostra o deferimento da tutela 

pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para atender a tutela de 

urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por bem determinar a 

imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre a verba 

indenizatória de caráter temporário não incorporável aos proventos de 

aposentadoria da parte promovente, a saber, adicional noturno e 

insalubridade, a partir da próxima folha de pagamento, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de astreintes, se for o 

caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso 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 o promovido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado 

Especial no primeiro grau de jurisdição processada gratuitamente, 

postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, 

se for o caso. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008102-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI WERLANG RODRIGUES 02671826192 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1008102-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GEOVANI 

WERLANG RODRIGUES - MEI. REQUERIDO(A): OI S/A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Observo que as sentenças 

proferidas no âmbito dos Juizados Especiais obedecem aos princípios e 

limites orientadores previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta por GEOVANI WERLANG RODRIGUES - MEI em face de 

OI S/A. Segundo as provas constantes nos autos, tenho que a pretensão 

do autor comporta parcial acolhimento. Consigno inicialmente que, em 

virtude da lide decorrer de relação de consumo, aplicam-se ao caso, no 

que couber, as disposições do CDC. Narra a inicial que o autor contratou 

os serviços de internet da ré, contudo, apesar de não terem sido 

instalados, passou receber mensalmente faturas cobrando a utilização de 

serviços de telefonia fixa não contratados e também não instalados, 

inclusive sendo inserido nos cadastros de proteção ao crédito em virtude 

do inadimplemento. A ré, por sua vez, sem impugnar especificamente as 

razões postas na inicial e os documentos que a instruem, limitou-se a 

defender a regularidade da contratação, utilização e inadimplemento do 

consumidor. Contudo, anexo à inicial consta resposta da ré à reclamação 

extrajudicial do autor perante o PROCON local, efetuada via email 

encaminhado pelo endereço emanuele.cruz@oi.net.br, onde reconhece a 

falha na cobrança dos serviços não instalados e se dispõe a cancelar as 

respectivas cobranças. Consoante art. 411, III, do CPC, diante da ausência 

de impugnação do aludido documento e seu teor, reputam-se autênticos. 

Sendo, assim, evidenciada as cobranças indevidas com a negativação do 

autor, os danos morais restam caracterizados, eis que nessa situação 

são presumidos. A indenização por danos morais deve ser fixada em 

patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa da parte 

autora, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por 

parte da parte promovida, observando os princípios constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade. Nessa linha, atento às peculiaridades 

do caso concreto, tenho que a quantia de R$ 21.383,50 requerida na inicial 

mostra-se excessiva, devendo ser dosada pelo juízo. Noutro giro, tenho 

que o pedido de repetição de indébito não merece acolhida. Isso porque, 

embora demonstrada a ilicitude das cobranças efetuadas pela ré, o autor 

não comprovou documentalmente haver quitado quaisquer dos 

respectivos valores. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 

42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição de indébito somente daquilo que pagou em excesso, ao passo 

que, como é cediço, a indenização por dano material exige efetiva 

comprovação, não podendo ser presumida. Não havendo, pois, 

comprovação do alegado prejuízo material, não há que falar em repetição 

de indébito. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, e CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC a 

partir deste arbitramento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (id nº 20762076). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010690-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA MURILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010690-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTINA DA SILVA MURILHA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL 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 CONDENATÓRIA NA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS 

MORAIS proposta por CRISTINA DA SILVA MURILHA em face de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. Noticia a parte autora que, e é acadêmica do curso 

de Enfermagem, tendo ingressado na faculdade no período 2016/1, e 

possui contrato junto ao FIES, sob o financiamento de 100% da 

mensalidade, aduz que ao tentar realizar o aditamento do contrato 

referente ao semestre de 2019/1 não foi possível proceder devido à 

exigência de um fiador, buscou os meios administrativos para finalizar o 

aditamento do seu contrato e efetivar a matrícula no curso, que restaram 

inexitosos. Em sede preliminar, a Reclamada argui ilegitimidade de parte ad 

causam, vez que a Universidade Requerida atua como mera intermediária 

nos contratos de FIES, salienta-se que não cabe a Universidade o repasse 

destas informações, as inconsistência constava do sistema SISFIES, não 

havendo qualquer ato imputável à Universidade. Do analise dos autos, 

verifica- se que o agente operador do fundo de financiamento, 

configurado o interesse da referida autarquia federal, razão pela qual a 

competência para o processamento e julgamento do presente feito é da 

Justiça Federal. Outrossim, corroborando; EMENTA: ADITAMENTO DO 

CONTRATO DO FIES . INTERESSE DO FNDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Ação na qual a autora busca o 

aditamento do contrato do FIES em relação ao 2º. semestre/2014, o que 

não teria sido feito por suposta falha da prestadora de serviços 
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educacionais. Em sendo o FNDE o agente operador do fundo de 

financiamento, configurado o interesse da referida autarquia federal, 

razão pela qual a competência para o processamento e julgamento do 

presente feito é da Justiça Federal, nos termos do art. 109 , I , da 

Constituição Federal . Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual e 

a competência da Justiça Federal, desconstituída a sentença e 

determinada a remessa dos autos àquela Justiça. APELO PROVIDO EM 

PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. 

(Apelação Cível Nº 70080570757, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/06/2019). 

Nesse enfoque é que se reconhece a inexistência de legitimidade da parte 

reclamada, para postular em juízo no que tange a presente causa de pedir, 

de modo que impõe reconhecer a extinção do feito. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, VI do CPC, e anulação da 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009986-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA CARVALHO PETRELLA OAB - SP221612 

(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. SOUZA PACHECO & CIA LTDA – ME 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de E-HTL RESERVAS 

ONLINE DE HOTEIS LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

inscrição do nome da promovente em cadastro de inadimplentes em razão 

de débitos oriundos de reservas de hotéis. Em sua inicial a promovente 

afirma que teve seu sistema hackeado sendo utilizado por terceiros para 

efetua reservar em hotéis para clientes desconhecidos. Por seu turno a 

promovida pugnou pela improcedência afirmando que o dever de guarda 

do login e senha de acesso ao sistema da promovida era de 

responsabilidade da promovente, motivo pelo qual é devido o pagamento 

dos valores em questão, inclusive que as reservas foram, de fato, 

utilizadas. Formulou pedido contraposto. Designada audiência de instrução 

a promovida, apesar de intimada não compareceu, motivo pelo qual 

DECRETO sua REVELIA nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. 

Contudo destaco que seus efeitos são relativos, sobretudo em razão da 

oferta de contestação nos autos. Durante a instrução processual o 

promovente esclareceu que acessa o sistema da promovida mediante 

login e senha e, após a conclusão da operação, é gerado um e-mail de 

confirmação para o promovente e para a promovida. Afirma que percebeu 

a realização de reservas em horários incompatíveis com o padrão de 

funcionamento da promovente, eis que ocorridos fora do horário de 

funcionamento. Pela prova produzida nos autos é possível inferir que os 

débitos cobrados pela promovida da promovente são originários de fraude 

perpetrada por terceiros. Insta destacar que não há nos autos nenhum 

elemento probatório mínimo a demonstrar que as compras contestadas se 

encaixavam no padrão de atividade da promovente. Inexistente nexo de 

causalidade entre a compra efetuada por terceiros que se valeram de 

falha no sistema da promovida não há como imputar à promovente a 

obrigação de pagar a importância de R$ 9.769,65. De outro norte, o 

documento de id nº 9570503 se trata de mera notificação de possibilidade 

de inclusão e não extrato de negativação de fato. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 

PREENCHIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO DO NOME. JUNTOU APENAS 

NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DO NEXO CAUSAL. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR FALTA DE PROVAS. (TJBA, RI nº 

8000284-68.2017.8.05.0127, Rel. Dr. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 

6ª Turma Recursal, J 14/05/2018 - grifo nosso). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Alegação 

de cobrança e de negativação indevidas após o pagamento do débito do 

cartão de crédito. Declaração de extinção da obrigação que se impunha. 

Ausência de demonstração da negativação. Simples envio de notificação 

pela SERASA, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável. 

Ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade da 

apelante. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos 

nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso 

desprovido. (TJSP - AC: 10108413520188260510, Relator: CASTRO 

FIGLIOLIA, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 20/09/2019 - grifo nosso). AGRAVO LEGAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA 

DO AUTOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. […] 3- A 

simples notificação prévia do SERASA através de correspondência 

recebida pelo demandante para fins de esclarecimento acerca da dívida 

não autoriza a conclusão de que se efetivou a inscrição do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes. 4- Se a decisão agravada apreciou e 

decidiu a questão de conformidade com a Lei Processual, nada autoriza a 

sua reforma. 5- Agravo legal desprovido. (TRF03 - AL/AC: 

00045630720034036113, Relator: JOSÉ LUNARDELLI, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: 12/09/2011 - grifo nosso). Nestes termos não 

comporta acolhimento o pedido de danos morais. 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 de R$ 9.769,65 discutido 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-32.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MISSEL (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINA SUZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

DE CONTRATATO, C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por VINICIUS MISSEL e AMANDA 

CRISTINA SUZIN em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA. A 

controvérsia dos autos reside no valor a se restituído ao promovente por 

ocasião do distrato verbal entabulado entre as partes. Ressai dos autos 

que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel (id nº 

2211893), todavia por dificuldades financeiras o autor pretendeu o 

distrato. Em sua petição inicial o promovente afirma que efetuou o 

pagamento apenas da importância de R$ 25.000,00 dos quais pretende 

ser ressarcido. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pelo VALOR da 

CAUSA não subsiste. É assente o entendimento deste Juízo 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 
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supedâneo no Enunciado nº 39 do FONAJE. Quanto ao LITISCONSÓRCIO 

ATIVO NECESSÁRIO houve a inclusão da cônjuge do promovente no id nº 

13057777. Desta forma, REJEITO as preliminares suscitadas e não 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Em sede 

de contestação a promovida sustenta a resolução do contrato pelo 

inadimplemento dos promoventes. Prossegue a defesa afirmando que 

houve o adimplemento apenas de parcela da entrada no valor de R$ 

25.000,00 e a 1ª parcela no valor de R$ 1.200,00. A inadimplência dos 

promoventes é fato incontroverso, bem como tem-se por incontroverso o 

adimplemento da quantia total de R$ 26.200,00. Resta a análise quanto a 

validade da retenção de 20% sobre o valor do contrato disposto na 

cláusula 12ª do contrato que assim prescreve: Em caso de resolução 

contratual por inadimplemento do(s) ADQUIRENTE(S), as partes ajustam 

pacto acessório, estabelecendo cláusula penal, o que fica estipulada 

desde já no equivalente a 20% do valor do contrato, a qual o tem por fim 

assegurar à VENDEDORA a indenização pelos cursos e despesas 

havidos em decorrência da celebração do presente contrato, tais como 

comissão imobiliária, emolumentos de cartório, honorários advocatícios, 

dentre outros, ficando ressalvado, porém, que caso a cláusula penal não 

seja suficiente para quitar os prejuízos que lhe forem causados pela 

rescisão por ato do ADQUIRENTE(S), a multa poderá ser majorada, 

conforme autorizado pelo artigo 416, parágrafo único, segunda parte, do 

Código Civil. Por força da previsão contratual supra, tem-se a estipulação 

de cláusula penal por rescisão contratual em razão de inadimplência do 

adquirente na razão de 20% sobre o valor do contrato, ou seja, R$ 

228.350,00. Portanto, a título de multa a promovida busca a retenção de R$ 

45.670,00. 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. 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). O promovente deve arcar com a respectiva 

multa contratual por rescisão do contrato a que deu causa. Todavia a 

fixação no patamar de 20% sobre o valor do contrato revela-se elevada e 

em dissonância com os parâmetros adotados pelo E. TJMT. Tal 

discrepância é mais acentuada caso seja considerado que houve a 

quitação de parte da entrada e apenas uma parcela. Este Juízo seguindo 

os parâmetros acima estabelecido e considerando que houve o 

adimplemento ínfimo do contrato de um total de 48 entende ser razoável a 

fixação de multa equivalente a 10% do saldo adimplido. Logo, se o 

promovente adimpliu a importância total de R$ 26.200,00 terá direito à 

restituição da importância de R$ 23.580,00. Em sua contestação a 

promovida formula PEDIDO CONTRAPOSTO objetivando ser ressarcida 

dos valores gastos com notificação extrajudicial (R$ 179,61), publicação 

de edital (R$ 70,00) e R$ 2.254,33 (protesto) totalizando R$ 2.503,94. 

Porém, conforme a própria cláusula 12ª acima reproduzida, tais despesas 

já são garantidas pela multa rescisória. Por fim, em consulta ao Sistema 

PJe observa-se que a promovida ajuizou em 31/10/2016 os autos nº 

1001142-38.2016.8.11.0015 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta 

Comarca e que versa sobre o mesmo contrato tratado na presente 

demanda. Resta, portanto, caracterizado o fenômeno da litispendência, 

nos termos do art. 337, §§1º a 3º do CPC. Porém, considerando que o 

presente feito é anterior àquele, tem-se a prevenção deste Juízo. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

RESCINDIR o contrato nº 042/012/2014 e CONDENAR a promovida a 

restituir ao promovente, em parcela única, a importância de R$ 23.580,00 

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 IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO. 

EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível noticiando a existência de 

litispendência e a prevenção deste Juízo para a adoção das medidas que 

entender pertinentes. 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: 1000703-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTUNES CAIERO (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. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AUTO CENTER SINOP COMERCIO 

DE PECAS E ACESSÓRIOS LTDA em face de LEANDRO ANTUNES 

CAIERO. Inicialmente cumpre DECRETAR A REVELIA da parte promovida 

que, apesar de devidamente citada por oficial de justiça (id nº 18438130), 

não compareceu na audiência de conciliação (id nº 18480392). A 

promovente aduziu ser credora da parte promovida na importância original 

de R$ 1.492,48 referente às Ordem de Serviço nº12606, 12781, 12971 e 

12986 (id nº 17507895). Por fim, postulou pela condenação da parte 

promovida em ressarcimento dos valores pagos a título de protesto (id nº 

17507897) no valor total de R$ 300,48. Neste sentido havendo 

comprovação da relação jurídica entre as partes, manifestada pelas 

ordens de compra assinadas pela promovida, aliada aos efeitos da revelia, 

impõe-se a procedência da demanda. Por fim, resta consignar a 

promovente em sua memória de cálculo utiliza indevidamente juros 

compensatórios quando deve utilizar juros moratórios. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida no 

pagamento da importância original total de R$ 1.492,48 devendo cada 

parcela ser corrigida pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data dos respectivos vencimento. 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: 1001956-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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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. Do valor de R$ 16.393,99 penhorados no id nº 26563272, 

EXPEÇA-SE em favor do Requerente, MARCELO LIMA MATIAS, o 

competente ALVARÁ para levantamento da quantia de R$ 9.800,00 e em 

favor da Requerida, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., o competente ALVARÁ para levantamento 

da quantia de R$ 6.593,99. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 5 dias, informem nos autos os respectivos dados bancários 

para a expedição dos respectivos alvarás. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006008-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA STANTOWTZ PEREIRA (EXECUTADO)

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. MARLI MARIA MENZEL MORITA ajuizou EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ZILDA STANTOWTZ PEREIRA 

visando a cobrança de notas promissórias. Em razão do bloqueio de 

valores ínfimos na conta da Executada (id nº 22460481) procedeu-se sua 

intimação para manifestar-se dando prosseguimento ao feito. Todavia, 

permaneceu 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; Entre a data da intimação da Exequente, 09/08/2019 e a data 

de prolação da presente sentença já decorreu cerca de 4 meses. Em 

razão da inércia da Exequente o presente feito deverá ser extinto. 

Todavia, a presente sentença não impedirá a presente demanda seja 

novamente proposta pela Exequente, salvo em caso de eventual 

prescrição. 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 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: 8011581-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARGARIDA RODRIGUES MEIRELLES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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. Trata-se de feito em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA no qual a Exequente, VIVO S.A, em razão do bloqueio de 

valores ínfimos na conta da Executada (id nº 22460747) procedeu-se sua 

intimação para manifestar-se dando prosseguimento ao feito. Todavia, 

permaneceu 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; Entre a data da intimação da Exequente, 09/08/2019 e a data 

de prolação da presente sentença já decorreu cerca de 4 meses. Em 

razão da inércia da Exequente o presente feito deverá ser extinto. 

Todavia, a presente sentença não impedirá a presente demanda seja 

novamente proposta pela Exequente, salvo em caso de eventual 

prescrição. 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 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: 1004626-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE T. PREVEDELLO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (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. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

oposta por MONIQUE T. PREVEDELLO E CIA LTDA – ME nos autos da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por MADEVERDE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME. Em breve síntese, a 

Exequente, MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME, 

aduziu ser credora da Executada, MONIQUE T. PREVEDELLO E CIA LTDA 

– ME na importância original de R$ 1.770,00 representada pelo cheque nº 

000138 da Agência 8003, Conta nº 98675-5 devolvido pela alínea 22 - 

divergência ou insuficiência de assinatura (id nº 5902126). A 

Executada/Excipiente sustenta a INCOMPETÊNCIA deste Juízo em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica. No mérito reforça a falsidade da 

assinatura aduzindo que referido título é nulo. A presente não prospera. 

Não obstante os argumentos apresentados pela Executada/Excipiente tal 

matéria demanda dilação probatória havendo inadequação da via eleita. 

Isto porque na Exceção de pré-executividade somente são arguíveis 

matérias de ordem pública, ou seja, aqueles que poderiam ser conhecidas 
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até mesmo de ofício pelo julgador. Neste sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAI. Cheque. Exceção de pré-executividade. Rejeição do 

incidente. Alegação de falsidade de assinatura aposta na cártula. Questão 

que demanda abertura de instrução probatória, com realização de perícia 

grafotécnica. Inadequação da via eleita. Recurso não provido. (TJSP - AI: 

22651914720188260000, Relator: GILBERTO DOS SANTOS, DÉCIMA 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/03/2019 

- grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão objurgada que rejeitou a exceção de 

pré-executividade. Irresignação. Alegação de falsidade da assinatura 

constante dos títulos executivos. Incidente no qual devem ser ventiladas 

matérias de ordem pública e que não precisem de dilação probatória. 

Verificação da alegada falsidade implica observância do contraditório e 

dilação do contexto provatório. Impossibilidade de fácil aferição do 

alegado. Cheques nominais a terceiro. Endosso em branco. Possibilidade. 

Legitimidade do exequente reconhecida. Manutenção do decisum 

objurgado. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE - AI: 201700729450, 

Relator: OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2018 - grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou exceção de 

pré-executividade, porque necessária dilação probatória. Recurso da 

parte executada. Alegada viabilidade da exceção de pré-executividade 

diante da presença de matéria de ordem pública e dispensa de instrução 

processual. Tese rejeitada. Apesar dos requisitos de exequibilidade dos 

títulos de crédito sejam matéria de ordem pública, inviável em exceção de 

pré-executividade a alegação de falsificação de assinatura em cheques, 

porque esta não é via adequada para tanto, pois necessária a instrução 

processual para verificação da falsidade. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJSC - AI: 01518954320158240000, Relator: DENISE DE 

SOUZA LUIZ FRANCOSKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, 

Data de Publicação: 13/03/2017 - grifo nosso). Portanto, a matéria em 

questão deveria ter sido arguida em Embargos à Execução e não em 

Exceção de pré-executividade. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 dias de 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. 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, § 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: 1012116-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSA VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN VINICIUS MARCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (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. MARCELO ROSA VIEIRA move AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL, C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS 

E DANOS em face de ALLAN VINICIUS MARCA. A controvérsia dos autos 

reside em averiguar quem deu causa à rescisão contratual eis que existe 

divergência entre as partes quanto ao posicionamento da caixa d’água 

sobre o banheiro, bem como no que já teria sido concluído em observância 

ao cronograma da obra. Na petição inicial o promovente afirma que já 

pagou R$ 13.545,55 de um total de R$ 20.000,00 e que o impasse se 

iniciou quando o promovido afirmou que teria que reajustar o preço. 

Prosseguiu afirmando que já efetuou pagamento de cerca de 70% do valor 

ajustado, porém somente cerca de 30% da obra havia sido efetuada. Em 

sua contestação o promovido aduz que o reajuste nos valores era 

necessário em razão da inclusão de serviço não previsto originalmente, 

qual seja, colocar a caixa d’água sobre o banheiro do imóvel o que 

demandaria reforço na estrutura e que não estava contemplado no projeto 

original. Por fim, aduziu que efetuou 72,5% dos serviços contratados. 

Formulou pedido contraposto requerendo o pagamento da multa prevista 

no art. 623 do Código Civil, serviços prestados na 4ª quinzena da obra, 

despesas com plotagem e placa da obra e serviços adicionais avençados 

verbalmente. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em sede de instrução processual 

colheu-se o depoimento pessoal das partes, as quais reiteraram as 

alegações contidas em suas manifestações escritas, seguido da oitiva de 

uma testemunha arrolada pelo promovente e um informante arrolado pelo 

promovido. A testemunha, EDGAR BENEDITO DE SOUZA (id nº 26949290), 

foi contratado para concluir a obra do promovente. Afirmou que as redes 

de esgoto, hidráulica e de energia não estavam efetuadas e que estavam 

feitos os pilares da área, vigas aéreas, estavam com as aberturas, mas 

não estavam requadradas, a viga de respaldo não estava feita, bem como 

foi necessário refazer vários serviços. Por fim, afirmou que efetuou os 

serviços de caixaria, forro, reboco, requadro de janelas, piso, 

acabamento, portas. Quanto a caixa d’água afirma que esta foi colocada 

dentro do imóvel, sendo necessário fazer a caixaria com uma ferragem 

mais grossa, conforme projeto. O informante, RENAN HENRIQUE MARCA 

(id nº 26950094) afirmou que para colocar a caixa d’água sobre o 

banheiro seria necessário reforçar a estrutura. Prossegue dizendo que 

ficou sabendo que o pedido de paralisação da obra partiu do promovente. 

Até a paralisação tinha sido feito: desmanchado metade da casa; 

cobertura foi retirada; paredes e janelas foram quebradas; efetuada base 

da garagem e da lavanderia; levantadas as paredes, exceto a do 

banheiro. Aduz que restava apenas o reboco e que o telhado não havia 

sido refeito. O primeiro ponto a ser analisado reside no local onde a caixa 

d’água deveria ser instalada. Pelo projeto arquitetônico encartado nos 

autos (id nº 17097669) não é possível afirmar que esta seria efetivamente 

realocada sobre o banheiro do imóvel. O argumento do promovido reside 

no fato de que seria necessário efetuar reforço na estrutura para tal 

alteração. Afirmação esta que é corroborada pelo depoimento da 

testemunha EDGAR que alegou ter substituídos por ferragens mais 

grossas. Ora, se as ferragens utilizadas originalmente foram substituídas 

por outras mais grossas é indício de que a estrutura original não foi 

pensada para suportar o peso da caixa d’água. Em sua contestação o 

promovido afirma que efetuou o início da obra, efetuou a fundação e 

parcialmente efetuou o levantamento da alvenaria e reboco que 

corresponderiam, segundo percentuais fixados no contrato (id nº 

17097671) a 35%, 20% e 12,5%, respectivamente, do total do serviço 

contratado. A ausência dos pilares da área, das vigas aéreas e da viga de 

respaldo conforme descrito pela testemunha é consistente com a 

afirmação do promovido eis que tais serviços seriam enquadrados no item 

de serviços estruturais os quais o promovido nega que tenha efetuado. 

Extrai-se dos autos que pouco após o rompimento da relação jurídica entre 

as partes o promovente contratou a testemunha EDGAR que efetivamente 

concluiu a obra. Neste cenário a exata aferição do percentual de trabalho 

realizado pelo promovido resta impossibilitada eis que não há nos autos 

provas a ampararem tal alegação de que houve apenas a realização de 

30% do serviço combinado. Uma vez que que terceiro prosseguiu na 

realização da obra o serviço deste e do promovido se mesclaram sendo 

impossível apenas com a prova testemunhal obter resultado preciso. De 

igual modo, resta impossibilitado eventual prova pericial. Dispõe o art. 623 

do Código Civil que o dono da obra pode suspendê-la desde que pague os 

serviços já efetuados, acrescido de indenização razoável por lucros 

cessantes. Uma vez que o promovido ainda postula o pagamento da 4ª 

quinzena da obra tem-se que há pedido de pagamento em duplicidade eis 

que tal serviço, pagamento da quinzena, por questão lógica, está 

abarcado dentro da expressão “serviços efetuados”. Uma vez que o 

promovido já recebeu a importância incontroversa de R$ 13.545,55 

restando uma diferença de R$ 6.545,45 não se mostra razoável e 

proporcional a fixação de multa no patamar de R$ 8.000,00 que, inclusive 

superaria o valor máximo a qual o promovido teria direito caso finalizasse 

a obra. Tendo como norte o art. 623 do Código Civil revela-se suficiente a 

quantia de R$ 1.309,09 e que se revela em consonância com a cláusula 

12.4 do contrato (id nº 17097671) a qual estipula multa rescisória de 20% 

sobre o valor pendente. Tal valor deverá ser acrescido das despesas de 

R$ 250,00 conforme recibos de ids nº 20181688 e 20181892 em 

observância à proposta de serviço (id nº 17097677) a qual 

expressamente excluiu tais serviços. Contudo não é devido o pagamento 

pleiteado de R$ 2.500,00 eis que não efetivamente comprovado nos autos 
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a prestação de tais serviços referente à 4ª quinzena. Tal exigência, 

inclusive consta na cláusula 12.4 a qual exige a comprovação dos 

serviços para a sua indenização. Seguindo este pensamento não é devido 

o valor de R$ 3.000,00 a título de serviços adicionais em razão da 

ausência de sua comprovação. Ônus que cabia ao promovido nos termos 

do art. 373, inciso II do CPC. 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 de 

empreitada (id nº 17097671) pactuado entre as partes em 28/07/2018 e 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR 

o promovente em pagar ao promovido a importância de R$ 1.309,09 a título 

de multa contratual por rescisão devidamente corrigido pelo INPC a partir 

da data da distribuição da demanda e incidência de juros moratórios 

fixados em 1% ao mês a partir da data da citação e R$ 250,00 a título de 

despesas com plotagem e placa de obra devidamente corrigidas pelo INPC 

a partir dos efetivos desembolsos e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês a partir da data da citação. 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, § 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: 1011342-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA COSTA BORSATTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011342-02.2019.8.11.0015. INTERESSADO: DEBORA CRISTINA COSTA 

BORSATTO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 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 ao exame do mérito. Sinalo que todo o pleito revisional é calcado na 

suposta aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

crédito educativo. Todavia, tenho como descabida a aplicação de referido 

diploma no caso concreto, tendo em vista a recente decisão do STJ pela 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

crédito educativo. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.155.684-RN, 

afetado à Primeira Seção da Corte Superior, com base no Procedimento da 

Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos 

Repetitivos), restou consolidado o entendimento segundo o qual “os 

contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - 

Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do 

Consumidor” . Vejamos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). 

PRESTAÇÃO DE GARANTIA. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEGALIDADE. ART. 

5º, VI, DA LEI 10.260/2001. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO 

DE JUROS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. Recurso especial 

da Caixa Econômica Federal: 1. Caso em que se alega, além de dissídio 

jurisprudencial, violação do artigo 5º, III e IV, da Lei nº 10.260/01, ao 

argumento de que não há ilegalidade em se exigir fiador para a celebração 

de contrato de financiamento educacional, uma vez que o referido preceito 

normativo autoriza tal conduta, a qual possui índole eminentemente 

discricionária, não podendo o Poder Judiciário nela adentrar. 2. É de se 

reconhecer a legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal 

para a celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao 

Fies, dado que a própria lei que instituiu o programa prevê, 

expressamente, em seu artigo 9º, a fiança como forma principal e 

específica a garantir esses tipos de contrato, seguida do fiador solidário e 

da "autorização para desconto em folha de pagamento", de modo que o 

acórdão atacado, ao entender de modo diferente, negou vigência à 

referida lei. 3. Ademais, o fato de as Portarias ns. 1.725/2001 e 

2.729/2005 do MEC admitirem outras formas de garantias, que não a 

fiança pessoal, apenas evidencia que tal garantia, de fato, não é a única 

modalidade permitida nos contratos de financiamento estudantil, sem que 

com isso se afaste a legalidade de fiança. 4. A reforçar tal argumento, as 

Turmas de Direito Público do STJ já assentaram entendimento no sentido 

da legalidade da exigência da comprovação de idoneidade do fiador 

apresentado pelo estudante para a assinatura do contrato de 

financiamento vinculado ao Fies, prevista no artigo 5º, VI, da Lei 

10.260/01, a qual será aferida pelos critérios estabelecidos na 

Portaria/MEC 1.716/2006. Precedentes: REsp 1.130.187/ES, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2009; MS 12.818/DF, Rel. Ministro 

José Delgado, Rel. p/ acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 

17/12/2007; REsp 772.267/AM, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

de 29.06.2007; Resp 642.198/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 03.4.2006; REsp 879.990/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ 14/5/2007. 5. Assim, consoante bem asseverou o Min. 

Mauro Campbel no Agrg no Ag n. 1.101.160/PR, DJ 16/9/2009, "se é legal a 

exigência de comprovação de idoneidade do fiador, quanto mais legal será 

a própria exigência de apresentação de fiador pelo estudante para a 

concessão do crédito estudantil ofertado pelo Fies, de forma que não se 

pode reconhecer a legalidade de obrigação acessória sem o 

reconhecimento da legalidade da obrigação principal no caso em questão". 

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, 

submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. 

Recurso especial provido, para que seja autorizada à instituição financeira 

a exigência de garantia pessoal para a celebração do contrato de 

financiamento estudantil. Recurso especial de Eliziana de Paiva Lopes: 1. 

Caso em que se pugna a incidência do Código de Defesa do Consumidor, 

a declaração de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e, por 

conseguinte, a repetição simples do valor pago a maior e a inversão dos 

ônus sucumbenciais. 2. A hodierna jurisprudência desta Corte está 

assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do 

Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras 

encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 

1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 

19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 

de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJ 30/4/2007. 3. A jurisprudência desta Corte mantém-se firme no sentido 

de que, em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros 

capitalizados, haja vista a ausência de autorização expressa por norma 

específica. Aplicação do disposto na Súmula n. 121/STF. Precedentes: 

REsp 1.058.334/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

DJe 30/6/2008; REsp 880.360/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

DJe 5/5/2008; REsp 1.011.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 4/6/2008; REsp n. 630.404/RS, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ de 26/2/2007; REsp n. 638.130/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28/3/2005. 4. Por conseguinte, havendo pagamento de valores indevidos, 

o que será apurado em sede de liquidação, é perfeitamente viável a 

repetição simples ou a compensação desse montante em contratos de 

financiamento estudantil. 5. Recurso afetado à Seção, por ser 

representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do 

CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Ônus sucumbenciais invertidos. 7. Recurso 

especial provido, nos termos da fundamentação supra. (REsp 

1155684/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 12/05/2010, DJe 18/05/2010) (g.n.) Assim, não cabe a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

financiamento de crédito educativo, conforme o pronunciamento 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo descabida a revisão 

do instrumento com base nesse diploma legal. No caso em tela, estamos 

diante de contrato de crédito educativo rotativo, cuja sistemática objetiva a 

concessão do benefício a outros estudantes. Assim, cabível a atualização 

da mensalidade pelo valor pactuada entre as partes, para o mesmo 

semestre do curso. Com efeito, é sabido que as mensalidades escolares, 

no caso de curso superior, são cobradas de acordo com as diretrizes 

traçadas pela entidade de ensino que tem como base o custo da hora/aula 

do dia do pagamento. Ora, não vejo nenhuma ilegalidade no sistema de 

cobrança ora atacado, pois é o valor que os alunos atuais da entidade 

pagam pelas aulas que lhes são ministradas e que, de acordo com a lei 

corresponderá aos dispêndios previstos para o aprimoramento do projeto 

didático-pedagógico do estabelecimento de ensino, assim como os 
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relativos à variação de custos a título de pessoal e custeio. Efetivamente a 

matéria não é nova. Há inúmeras demandas que envolvem o contrato de 

crédito educativo nesta Corte e a posição majoritária, senão unânime, é no 

sentido do insucesso deste tipo de pretensão revisional. Ementa: 

Apelação cível. Ensino particular. Ação monitoria. Crédito educativo. 

Inocorrência da prescrição dos débitos com vencimento a contar de 

06/05/2003. Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Vencimento 

da dívida. Aplicação do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do art. 543-C do CPC - Lei 

dos Recursos Repetitivos do STJ. Por ocasião do julgamento do REsp. 

1.155.684-RN, afetado à Primeira Seção da Corte Superior, com base no 

Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de 

Recursos Repetitivos), restou consolidado o entendimento segundo o qual 

"os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil 

- Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do 

Consumidor". O contrato, objeto da revisão, possui regras próprias, 

visando à concessão de crédito a alunos carentes, de forma a oportunizar 

a freqüência ao ensino superior. Com isso, os reajustes são vinculados ao 

custo do curso, de forma a permitir a concessão de novas bolsas. Nada 

havendo de abusivo na cláusula que prevê o reembolso pelo valor 

atualizado da mensalidade para o mesmo semestre do curso contratado. 

Inexistência de abusividade nos juros pactuados. Redimensionamento dos 

ônus sucumbenciais. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70048793111, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 

Neto, Julgado em: 28-06-2012) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO 

EDUCATIVO. FIES. PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. INÉPCIA DA 

INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inépcia da inicial não configurada, 

uma vez que preenche os requisitos para a propositura da ação, 

consoante art. 319 e 330 do Código de Processo Civil/2015, não havendo 

qualquer prejuízo à defesa. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. Em que pese a realização de audiência de conciliação 

tenha sido positivada no Novo Código Processual Civil, sua ausência não 

gera a nulidade processual, uma vez que é faculdade do Magistrado a 

quo. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. Não há vedação legal à 

juntada de documentos após a inicial, desde que oportunizada 

manifestação à parte contrária. MÉRITO. Havendo a possibilidade de 

manter regularizadas as mensalidades da apelante, através do correto 

aditamento de contrato via FIES, e assim não procedeu, presente a culpa 

no inadimplemento do contrato, sendo cabível a cobrança de juros de 

mora, em consonância com os art. 394 e 396 do Código Civil. Ademais, 

não há qualquer óbice ao reajuste dos valores referentes ao crédito 

educativo. No caso em tela, a parte autora publicou a atualização de 

valores em editais e não há qualquer abusividade nos valores atualizados. 

Sentença mantida. Honorários fixados. PRELIMINARES REJEITADAS E 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70075289066, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em: 08-11-2017) Em sequência, não há 

qualquer dúvida no tocante ao fato de que o contrato é bilateral, ensejando 

direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem 

força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado 

apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, 

admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se ad nutum do liame 

obrigacional, sendo que resulta necessária a preservação do adequado 

equilíbrio entre as partes, pena de ocorrência de lesão a qualquer delas. E 

o equilíbrio contratual deriva, à evidência, das próprias cláusulas 

contratuais, que retratam a existência do negócio jurídico efetivado em 

todos os seus aspectos, no que diz com a titulação de direitos e o suporte 

de encargos. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003969-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINEY MOREIRA FRANCO (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: 

1003969-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DINEY MOREIRA FRANCO 

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 DINEY MOREIRA FRANCO 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 aprovado em concurso público e nomeada para o 

quadro efetivo no cargo de GUARDA DE TRÂNSITO em 21/10/2005. 

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 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 impugnou o 

valor da causa, suscitou a ocorrência de prescrição, no mérito, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da 

CAUSA comporta acolhimento promovente não atribuiu à causa valor certo 

correspondente ao período que postula a cobrança do adicional de 

antiguidade e merecimento. Deu a causa o valor de R$ 2.000,00(dois mil 

reais). Deixando de impugnar de forma especifica o argumento da 

reclamada. Em análise detida aos autos, verifica-se que a Autor não juntou 

planilha de cálculo com a finalidade de atribuiu à causa valor certo 

correspondente ao período que postula a cobrança do adicional de 

antiguidade e merecimento. O citado 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, a Autora 

deveria apresentar desde a petição inicial a planilha, contudo mesmo após 

apresentação da contestação impugnando os valores não juntou planilha, 

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, 

defendendo a possibilidade de sentença ilíquida no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, e, 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 
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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 interno desprovido. (TJ-SP 

10569490920168260053 SP 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 (estes também pela inexistência de litigiosidade), 

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: 1007036-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI SCHIMER (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: 

1007036-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DERLI SCHIMER REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por DERLI SCHIMER 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 PROF. LIC. EM PEDAGOGIA em 29/02/2016. 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 17/07/2018. 

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, 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 29/02/216 até 17/07/2018. 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 – 
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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 29/02/2017, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 29/02/2016. 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 29/02/2016 até 17/08/2019 - 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006964-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CAETANO LEANDRO (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: 

1006964-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DEBORA CAETANO LEANDRO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por DEBORA CAETANO LEANDRO 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 PROF LICENCIADA EM EDUCAÇÃO FISICA em 

27/08/2008. 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 13/07/2018. 

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 

27/08/2008. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão, 

com o propósito definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento a partir de 17/08/2008 até 17/08/2018. 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 
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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 27/08/2009, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 27/08/2008. 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 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 27/08/2009 até 13/07/2018 - 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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. MARIELLE 

TAPANACHE CHORE ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO em face de VIVO S.A. Trata-se de demanda na qual a 

controvérsia cinge-se quanto a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sede de contestação a promovida trouxe aos autos gravação 

da contratação cuja voz não é reconhecida pela promovente. O ponto 

controverso, qual seja, a voz contida na gravação somente poderá ser 

esclarecido mediante análise técnica especializada, visto que o magistrado 

não possui os conhecimentos técnicos necessários para afirmar ou negar 

se uma voz, em uma gravação, é ou não de determinada pessoa somente 

pela sua audição. Portanto, entendo que a submissão de referida 

gravação a perícia técnica é o único meio hábil a esclarecer a verdade 

fática. 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 perícias fonográficas, visto que 

estas sejam até mais complexas do que aquelas. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA 

DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE 

GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA 

INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO 

COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE 

POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) 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. Assim, por 

entender que o litígio em tela envolve questão de fato que implica na 

realização de intrincada prova, impõe-se a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. 

Isto posto, a teor do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, hei por JULGAR 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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, § 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: 1010010-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO (EXECUTADO)

CILEIDE CLAUDINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010010-68.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ALANN LOPES CARASSA 

EXECUTADO: ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO, CILEIDE CLAUDINA DA 

SILVA 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005882-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO MARTINS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005882-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HERMINIO MARTINS VIANA 

REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de reclamação ajuizada buscando a rescisão do 

contrato de compra e venda de imóvel e a restituição dos valores pagos. 

Consoante dispõe o art. 292, II do CPC, o valor da causa será o do 

contrato quando o litígio versar sobre a rescisão de negócio jurídico. 

Tendo em vista que o valor pactuado é de R$58.468,28 (cinquenta e oito 

mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), 

impõe-se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para exame 

da matéria porquanto o valor do pactuado supera o valor de alçada. A 

respeito: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DO PACTO QUE 

SUPERA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE 

LIMITAR O CAMPO DE ATUAÇÃO DO RITO ESPECIALIZADO. EXTINÇÃO 

DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO.? (Recurso Cível Nº 71003949914, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, 

Julgado em 05/09/2012). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem análise 

do mérito, com fulcro no art. 51, II c/c art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Preclusas 

as vias impugnativas, ARQUIVE-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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012352-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA PARIS BERVIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALBINO SONTAG (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SADY CASONATTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012352-64.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIS REGINA PARIS BERVIG 

EXECUTADO: OSMAR ALBINO SONTAG Vistos em regime de exceção. 

Conheço o petitório de id. 20184508 como embargos de declaração. No 

mérito, impõe-se acolher os embargos. Houve na espécie manifesta 

contradição nos presentes autos, tendo em vista não ocorreu o que 

certificado no id. 17637102. A sentença prolatada não pode subsistir à 

vista de tal erro de premissa, pois fundou-se em premissa completamente 

equivocada. O chamado erro de premissa permite e autoriza que se 

operem efeitos infringentes. Cito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO 

MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A 

DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, 

esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com 

efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a 

qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos 

segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado 

primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos 

EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) Esclareça-se, 

com Araken de Assis, que o erro de fato “Se distingue do precedente erro 

material, que respeita a expressão do ato, porque representa a falta de 

percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, 

notório ou dedutível por regra de experiência”. In casu, tais efeitos 

infringentes objetivam a desconstituição da sentença, que incorreu em 

incontornável erro de fato, que entendeu a ausência de manifestação por 

parte da exequente. Posto isso, ACOLHO os embargos para 

desconstituindo a sentença de id. 20184508. Por outro lado, considerando 

que a parte executada foi devidamente citada para efetuar o pagamento 

em 03 (três) dias e quedou-se inerte, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line 

via BACENJUD, conforme requerido. 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). Caso a tentativa de penhora reste 

infrutífera, OUÇA-SE o credor, em 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010670-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BABOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIJONFRA FOTOGRAFIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA JERONIMO OAB - MG162865 (ADVOGADO(A))

PEDRO DLEON CHAGAS VENTURA OAB - MG171106 (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: 

1010670-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA APARECIDA BABOLIN 

REQUERIDO: GUIJONFRA FOTOGRAFIA LTDA - ME 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. 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: 1010797-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CHRISTIANN GARCIA (INTERESSADO)

A. G. N. (INTERESSADO)

AUGUSTO JUNIOR GRANZOTO (INTERESSADO)

A. C. G. G. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

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: 

1010797-63.2018.8.11.0015. INTERESSADO: ANNY CHRISTIANN GARCIA, 

AUGUSTO JUNIOR GRANZOTO, ANA CLARA GARCIA GRANZOTO, 

AUGUSTO GRANZOTO NETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA, arguida pela parte reclamada, eis que não se admite que o incapaz 

seja parte neste tipo de juízo. Demais disso, 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 
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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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANNY CHRISTIAN GARCIA em desfavor de AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

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

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

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

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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, narra a parte autora que “Os requerentes adquiriram 

passagem aérea de SINOP MT/RECIFE PE, com o código de reserva 

ZG9Q4A voo 2603, com saída de Sinop/MT no dia 06/09/2018 às 07h50min 

com chegada a CUIABA/MT às 09h05min, conexão AD 4487, embarque às 

09h35min Cuiabá/MT até Campinas/SP chegada 12h40min, com nova 

conexão de Campinas/SP AD 2419 às 13h40min com chegada a Recife/PE 

16h55min. O retorno de forma inversa, ou seja, Recife/PE a Sinop/MT, 

prevista para o dia 16/09/2018 no voo 5401 com partida de Recife/PE as 

09h00min chegada em Campinas/SP às 12h20min, conexão AD 4283 

Campinas/SP - Cuiabá/MT compartida às 13h05min e chegada 14h15min, 

com conexão AD 2631 prevista para as 15h35min e com previsão de 

chegada em Sinop/MT as 17h00min No entanto, pouco antes do embarque 

Recife-PE, voo 5401 (Recife para Campinas) os requerentes foram 

avisados que o voo estaria com atraso de 03 horas, sob o argumento de 

necessidade de manutenção da aeronave, conforme declaração anexo. 

Diante do atraso de 03 horas, perderam as demais escalas. Sendo assim 

foram realocados para sair no voo 4490de Campinas/SP às 20h00min e 

chegando em Cuiabá/MT 21h10min, tendo que pernoitar na cidade de 

Cuiabá/MT na noite de 16/09 para 17/09, chegando em Sinop/MT apenas 

no voo das 11h45min do dia 17/09/2018. Sendo que se o voo tivesse 

transcorrido conforme contratado os requerentes estariam em Sinop/MT 

às 17h00min do dia 16/09/2018, o que não ocorreu. Sendo que tanto 

Augusto Granzotto quanto a Senhora Anny trabalham com vínculo 

empregatício, portanto, perdendo o dia de trabalho em razão do atraso nos 

voos, bem como os menores perderam o dia de aula na escola.” (Sic). De 

outro lado, a parte ré trouxe apenas alegações, reconhecendo o aludido 

atraso, contudo alegou ausência no dever de indenizar, não comprovando 

de forma eficaz que empreendeu todos os esforços para entregar um 

serviço de qualidade que se espera o consumidor, ao passo que causou 

assim um serviço de qualidade. A parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial. Sem 

razão a parte ré. Logo, a responsabilidade da prestadora dos serviços é 

objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a 

responsabilização quando a parte ré provar que não existiu o defeito 

alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

art. 14, § 3º, I e II do CDC. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no 

momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em 

situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação 

configura dano in re ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Neste norte, 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). Nesta toada, 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. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) PARA 

CADA AUTOR, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) PARA CADA AUTOR, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade ativa das partes ANA CLARA GARCIA 

GRANZOTO e AUGUSTO GRANZOTO NETO e, com amparo no Art. 485, 

VI, do Novo Código de Processo Civil, extingo, sem resolução do mérito, a 

presente reclamação. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR XAVIER (REQUERENTE)

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:

ANGELO CAZELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006464-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEUZIMAR XAVIER 

REQUERIDO: ANGELO CAZELLA 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. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS proposta por DEUZIMAR XAVIER e em desfavor de ANGELO 

CAZELLA. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação, e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 
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possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 Novo 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. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A solução do litígio 

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

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

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

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

Código de Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, 

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

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

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que “O requerente é proprietário e conduzia o veículo 

Renault Sandero, cor prata, placa QBM-1152, Renavam 01044109316, 

denominado pela Secretaria Municipal de Trânsito em Certidão de Acidente 

de trânsito nos autos corroborados, como V1. Narra o requerente que no 

dia 05/06/2018, por volta das 16h15min, transitava pela rotatória da 

Avenida das Palmeiras sentido a Avenida dos Ingás, na pista esquerda, 

devido outro veículo estar trafegando pela via direita, ao sair da rotatória 

adentrando a Avenida dos Ingás, o condutor do veículo Uno placa 

OAP-4935, ao avistar um caminhão em serviço que estava estacionado 

descarregando produtos, acabou invadindo a pista esquerda vindo a 

abalroar no Veículo V-1, causando danos na porta lateral direita, o 

condutor do Veículo Uno não parou para esperar o atendimento, o senhor 

Deuzimar solicitou a Guarda de Trânsito Municipal que comparecesse ao 

local para fazer a Comunicação do acidente, mas não teve resposta. No 

dia 06 de junho de 2018, compareceu na Secretaria de Trânsito Municipal 

para comunicar a ocorrência. A cerca dos danos causados em seu 

veículo, o requerente decidiu reparar os danos em seu veículos, conforme 

nota fiscal juntada nessa oportunidade, depreende o valor de R$ 200,00 

(Duzentos reais) gasto pelo requerente no Martelinho de Ouro no qual fora 

realizado o conserto do carro em questão. No dia 14 de junho de 2018, 

procurou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Sinop 

buscando ressarcimento dos valores referentes aos reparos feitos em 

seu veículo em virtude do acidente, onde foi marcada sessão de 

conciliação para o dia 20 de julho de 2018 em que o condutor do Veículo 

Uno não compareceu, conforme consta no Termo de Sessão de 

Conciliação em anexo.” (Sic) Analisando detidamente os fatos alegados na 

inicial, bem como os documentos colacionados aos autos tal como o 

boletim de ocorrência, restou comprovada a ocorrência do sinistro com o 

veículo da parte Reclamante e os prejuízos ocasionados, pela parte 

Reclamada. Desta forma, considerando que o Reclamante apresentou 

orçamentos nos autos (id. 19362928), com base no orçamento 

apresentado, e que a parte Reclamada deixou de contestar, 

caracterizando a sua revelia, tenho que a indenização por danos materiais 

com base nos avocados orçamentos é a medida que se impõe. 

Corroborando com esse entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. MUDANÇA DE PISTA. 

FALTA DE CUIDADOS NECESSÁRIOS. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM. 

CULPA COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. DANO 

MATERIAL. CONSERTO DO VEÍCULO. MENOR ORÇAMENTO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MATERIAIS DEVIDAS. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM MODERAÇÃO. AVALIAÇÃO 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Age com culpa o 

condutor do veículo que muda de pista sem a atenção e cuidados 

necessários, obstruindo a passagem daquele que seguia pela sua pista 

regular de direção. 2. Para o reembolso das despesas referentes ao 

conserto do veículo suficiente a exibição de orçamentos idôneos, optando 

evidentemente pelo que for de preço mais módico. 3. As despesas 

materiais que apresentem nexo causal com o acidente devem ser 

ressarcidas. 4. A dor decorrente da lesão causada pelo acidente enseja a 

reparação por dano moral, fixada em valor razoável, com fundamento nas 

circunstâncias que envolvem as partes litigantes. 5. No caso de 

sucumbência recíproca as verbas de sucumbência são proporcionalmente 

distribuídas entre as partes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJ-PR - AC: 7837536 PR 0783753-6, Relator: Nilson Mizuta, Data de 

Julgamento: 16/06/2011, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 664)”. 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE ESTAVA EM 

VIAGEM QUE NÃO ENCONTROU SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO A 

AMPARÁ-LA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NO MENOR 

ORÇAMENTO ACOSTADO, O QUAL SE PRESUME IDÔNEO, E QUE 

PREPONDERA SOBRE OS ORÇAMENTOS TRAZIDOS PELO REQUERIDO. 

Afirmou o autor que no dia 27/10/2013 teve seu veículo colidido, na 

traseira, pelo veículo do demandado, ora recorrente, que fugiu do local. O 

requerido, de sua vez, disse que estava em viagem, na cidade de 

Holambra, Estado de São Paulo, realizando transporte de flores. Ocorre 

que os documentos trazidos pelo ora recorrente não comprovam sua 

alegação. A nota fiscal de fl. 35 é datada do dia posterior, 28/10/2013, 

além do que não contém qualquer referência ao veículo do demandado. Já 

a declaração de fl. 44, a par de firmada por pessoa ignorada, é 

notadamente vaga no tempo. Observa-se, ainda, que não foram trazidos 

os tickets de pedágio, ao contrário do que referido pelo recorrente. Assim, 

nada faz certo que o réu estivesse em outra cidade, de outro estado da 

federação, no dia do acidente. Afora isso, não teria o autor qualquer 

razão conhecida para direcionar sua pretensão contra o requerido, não 

estivesse ele envolvido no acidente, não se cogitando de eventual 

equívoco ao anotar as placas porque descritas tanto a placa do veículo 

Hillux (CMJ9434) como a do reboque (IPX4593), o que torna a possibilidade 

de erro bastante improvável. Por fim, o valor da indenização foi fixado com 

base no menor orçamento acostado pelo autor, fl. 10, cuja idoneidade, na 

falta de provas em contrário, deve ser presumida. Dito orçamento 

prepondera sobre aqueles trazidos pelo demandado porque para a 

confecção destes não foi examinado o veículo do requerente, até onde se 

sabe. Ainda, o valor constante no documento de fl. 10 é compatível com 

os danos retratados Voto, portanto, pela confirmação integral da decisão 

recorrida. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004871653, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 30/04/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004871653 RS 

, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

30/04/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/05/2014)”. 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. 

APELAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS 

MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Acidente de 

trânsito ocorrido em via pública. Ultrapassagem do sinal vermelho. Danos 

materiais. Pagamento da franquia do seguro devida. Não comprovado ato 

ilícito que abale a honra e a imagem não há dano moral indenizável. 

Existência de meros aborrecimentos e dissabores resultantes da vida em 

sociedade. (TJ-MG - AC: 10015090500271001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2013) 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 parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a parte reclamada a pagar ao autor a título de danos materiais, a 

importância de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e o 
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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 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. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011227-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011227-61.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI DOS REIS 

EXECUTADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS Vistos, etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013015-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MUSSO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013015-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEUSA MUSSO SOARES 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, eis que refere-se a mesmo grupo econômico 

bancário. 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. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS proposta por CLEUSA MUSSO SOARES em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que “vem suportando 

descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de 

empréstimo não celebrado. Por fim, ingressa com a presente ação visando 

a condenação da requerida a inexistência da relação jurídica e debito, 

restituição de indébito ao pagamento de indenização por danos morais e 

tutela de urgência. Contudo, em que pesem os fatos expostos em sua 

peça exordial, razão alguma assiste a parte autora, como se passa a 

demonstrar pelos motivos de fato e fundamento de direito abaixo 

aduzidos, pelo que requer a restituição das parcelas descontadas 

indevidamente, o cancelamento do contrato; a repetição do indébito; a 

inversão do ônus da prova; o pagamento de indenização a título de danos 

morais.” (Sic). A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica aos documentos pessoais 

acostados a exordial, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 
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não ocorreu. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. 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/2015. 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. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

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. P. I. 

C. _________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011149-21.2018.8.11.0015
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TAILANE LIMA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011149-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TAILANE LIMA DE ALMEIDA 

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. 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. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA, eis que a tese aventada não 

trará prejuízo a presente demanda. De um mesmo turno, REJEITO A 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL SPC E SERASA, posto 

que o extrato acossado a exordial é suficiente ao deslinde da presente 

causa. 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 TAILANE LIMA DE ALMEIDA CAMPOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 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, posto que 

a parte reclamada deixou de acostar CONTRATO ESCRITO OU DE VOZ, 

mormente que as telas apresentadas não são suficientes a comprovar a 

legitimidade da contratação. 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 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, em análise ao extrato, há outra 

restrição cadastral anterior, lançadas pela mesma empresa TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, qual débito está sendo discutido nos autos n. 

1011151-88.2018.811.0015. 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 
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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 anterior foi 

discutida judicialmente. Pelo exposto, julgo procedente em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada (R$ 125,90); 2) 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, ambos contados da citação; 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. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012957-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MUSSO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012957-27.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEUSA MUSSO SOARES 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A 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. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar falha em prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por CLEUSA 

MUSSO SOARES em desfavor de BANCO SAFRA S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

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

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

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

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

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

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

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

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que o requerente aduz que “os empréstimos consignados 

registrados em nome do Requerido, causaram-lhe prejuízos, em razão de 

não ter ajustado nenhum contrato com a parte ré, motivo pelo qual pleiteia 

a condenação do banco a indenizá-la perante este Douto juízo no sentido 

de declarar inexistente o avocado contrato, a devolução do valor de R$ 

90,97 (noventa reais e noventa e sete centavos), e o estorno a parte 

reclamada do valor de R$ 2.511,05 (dois mil, quinhentos e onze reais e 

cinco centavos). ” (Sic.) In casu, denoto que a parte reclamada é 

responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque 

afrontou totalmente os princípios norteadores do direito do consumidor em 

transparência contratual, se é que se pode falar em contratação lícita no 

presente caso, demonstrando verdadeira afronta legal a conduta da 

empresa reclamada (artigo 6º e artigo 14, ambos do CDC). De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova, que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário de proceder com 

empréstimo e desconto indevido, ônus que lhe cabia demonstrar em razão 

da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se tratar de 

relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015); devendo o valor de R$ 90,97 (noventa reais e novena e sete 

centavos) ser restituído em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 

42 do CDC, conforme holerite apresentado (id. 24973346). Ou seja, restou 

comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na 

prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, 

culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor 

(artigo 14 do CDC). Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para 

JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR: I – DECLARAR A RESCISÃO DO AVOCADO CONTRATO; II - 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 90,97 

(noventa reais e noventa e sete centavos), EM DOBRO, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora 

pelos danos materiais sofridos; III – DETERMINO que a parte reclamante 

proceda ao depósito judicial do valor de R$ 2.511,05 (dois mil, quinhentos 

e onze reais e cinco centavos), a título de devolução e estorno do valor 

não solicitado em empréstimo, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação (artigo 405 do CC). 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013318-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013318-44.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA NESTA INSTÂNCIA E A 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, eis que as teses se confundem com a 

análise do próprio mérito. 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. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por RAIMUNDA DOS SANTOS 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

“vem suportando descontos em seu benefício previdenciário oriundos de 

contrato de empréstimo não celebrado. Por fim, ingressa com a presente 

ação visando a condenação da requerida a inexistência da relação jurídica 

e debito, restituição de indébito ao pagamento de indenização por danos 

morais e tutela de urgência. Contudo, em que pesem os fatos expostos em 

sua peça exordial, razão alguma assiste a parte autora, como se passa a 

demonstrar pelos motivos de fato e fundamento de direito abaixo 

aduzidos, pelo que requer a restituição das parcelas descontadas 

indevidamente, o cancelamento do contrato; a repetição do indébito; a 

inversão do ônus da prova; o pagamento de indenização a título de danos 

morais.” (Sic). A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica aos documentos pessoais 

acostados a exordial, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. 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/2015. 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. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

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. P. I. 

C. _________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010289-66.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DINARTI VITOR DE ALMEIDA 

CARLI JUNIOR REQUERIDO: BANCO PAN 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 
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entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008159-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BATISTA AZEVEDO (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008159-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FATIMA BATISTA AZEVEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, ora embargante, alegando omissão 

na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e modificação 

na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte ré, além de optar por via inadequada para se alegar tal motivação, 

pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via 

processual, posto que seu único fundamento se confunde com razões 

recursais para segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano 

moral foi exaustivamente motivada na sentença objurgada, mormente que 

a presente demanda se refere a dano in re ipsa. Ante o exposto, conheço 

e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, 

com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/1995, mantendo na íntegra a 

sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. Preclusas as 

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

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012628-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSON ALVES DE SOUZA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012628-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDIELSON ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, ora embargante, alegando omissão 

na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e modificação 

na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte ré, além de optar por via inadequada para se alegar tal motivação, 

pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via 

processual, posto que seu único fundamento se confunde com razões 

recursais para segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano 

moral foi exaustivamente motivada na sentença objurgada, mormente que 

a presente demanda se refere a dano in re ipsa. Ante o exposto, conheço 

e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, 

com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/1995, mantendo na íntegra a 

sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. Preclusas as 

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

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005203-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE JESUS LOURENCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005203-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR DE JESUS 

LOURENCAO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, APPLE Vistos etc. Versa o 

presente sobre embargos de declaração opostos contra sentença 

proferida, interposto pela parte requerente OSMAR DE JESUS 

LOURENÇÃO, ora embargante, alegando omissão na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte ré, além de optar 
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por via inadequada para se alegar tal motivação, pretende que seja 

reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via processual, posto 

que seu único fundamento se confunde com razões recursais para 

segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano moral foi 

exaustivamente motivada na sentença objurgada. Ante o exposto, 

conheço e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos 

infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na 

íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010322-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BORGES DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT26464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Ressai dos autos que as partes resolveram pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado entre a parte autora e a empresa MM TURISMO & VIAGENS S/A, 

devendo ser prosseguido a presente demanda apenas em relação a 

empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. Pois bem. 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. É oportuno esclarecer que a demanda 

discutida em tela não 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. 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. Prima 

facie, nota-se que a parte reclamada OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A foi 

regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 Novo 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. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, sendo despicienda a produção de prova testemunhal 

através de instrução. Demais disso, 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 Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por SÉRGIO SANTOS DE PAIVA em desfavor de OCEANAIR 

LINHAS AÉREAS S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Ab initio, esclareço que, em que pese a notória Ação de Recuperação 

Judicial distribuída pela Empresa OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A perante 

a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judiciais da comarca de São Paulo 

– SP, foro central, sob número 1125658-81.2018.8.26.0100, o MM Juiz 

daquela seção judiciária decidiu em caráter liminar apenas pela suspensão 

das ações e execuções pelo prazo de 180 dias, e também o curso dos 

respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos 

onde se processam, ressalvadas o decidido no item 1 anterior supra, as 

disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e 

inciso III do artigo 52 da Lei 11.101/2005. Caberá às recuperandas a 

comunicação da suspensão aos juízos competentes. Tal prazo foi 

escoado, considerando a data de 13 de dezembro de 2018 da liminar 

deferida. Desse modo, entendo que as ações nas quais se demanda 

quantia ilíquida (ação indenizatória, por exemplo) devem prosseguir até a 

sentença – título executivo que posteriormente será pago ao credor (Art. 

6º, § 1º da Lei nº. 11.101/05). Ademais, nesse mesmo sentido dispõe o 

Enunciado 51 do FONAJE: “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”. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

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

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

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

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

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

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

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

não impugnados. Passo ao mérito. Aduz a parte autora “que o requerente 

efetuou uma compra de três passagens aéreas no site da empresa 

requerida MAX MILHAS, no dia 17 de março de 2019, quais sejam: 

Cuiabá/MT (CGB)- Guarulhos/SP (GRU) voo de ida operado pela requerida 

AVIANCA programada para o dia 09 de maio de 2019, voo de número 

O66381, partida as 04h10min, com previsão de chegada em Guarulhos/SP 

as 07h30min, com valor total de R$590,71 (quinhentos e noventa reais e 

setenta e um centavos). Além disso, efetuou a compra de mais duas 

passagens aéreas pelo mesmo site, no dia 17 de março de 2019, cujo 

destino era: Campo Grande/MS (CGR) – Cuiabá/MT (CGB), voo de retorno 

operado pela AZUL LINHAS AÉREAS nº AD2852, programado para o dia 

23 de maio de 2019 partida às 23h40min e previsão de chegada as 

00h55min, com valor total de R$264,12 (duzentos e sessenta e quatro 

reais e doze centavos). No dia 02 de maio de 2019 o requerente recebeu 
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um e-mail informando que o voo havia sido cancelado, e por isso entrou 

em contato com o CHAT (anexo) da AVIANCA para que o realocassem em 

outro voo, mas não obteve sucesso, sendo informado que precisaria 

entrar em contato com a empresa MAX MILHAS para que a mesma o 

reembolsasse. Diante do cancelamento do trecho CUIABÁ-GUARULHOS, o 

requerente não conseguiu embarcar no voo de retorno ofertado pela 

AZUL LINHAS AÉRAS, de CAMPO GRANDE-CUIABÁ, e por isso não 

conseguiu efetuar o cancelamento, tendo em vista a onerosidade, nem 

mesmo conseguiu o reembolso desse trecho, ficando no prejuízo até o 

presente momento. O requerente viajaria em busca de tratamento da sua 

grave doença, Câncer no Glioma, conforme laudo médico, mas pelo 

cancelamento da passagem aérea, se viu obrigado a tratar de sua doença 

em Sorriso/MT, o que poderia ter gerado danos irreversíveis a sua vida, 

diante da falta de recursos médicos, sendo certo que, em São Paulo/SP, 

existe mais recursos para seu tratamento. Assim sendo, vem através 

desta via judicial buscar a justa reparação pelo dano moral e materiais 

sofridos e pleitear a medida necessária para dar fim ao indevido abalo 

emocional promovido pelas Requeridas, tendo em visto que o requerente 

buscava a cura do Câncer que o acomete.” (Sic.) Por sua vez a parte 

reclamada restou totalmente revel nos autos. É cediço que a presente lide 

versa sobre típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de 

adesão, incidindo na espécie as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso 

IV, da Lei 8.078/90). De um mesmo norte, é consabido que a companhia 

aérea poderá reter o valor correspondente a 10% do que foi pago pela 

passagem, conforme determina a Portaria do Comando da Aeronáutica 

676/GC5 de 13/11/2000. Em análise, no que pese os argumentos da parte 

ré, denoto que a mesma deveria ter um dever de observância e de cautela 

maior ao proceder com informações claras sobre as cobranças 

exageradas de taxas administrativas e outros, corroborado ao fato de que 

a solicitação da remarcação do voo foi feita de forma antecedente pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela falha na 

prestação dos serviços e cobranças de taxas e tarifas de voo como 

alega, eis que até mesmo contrária as próprias normas da ANAC. Senão 

vejamos: Art. 29. O prazo para o reembolso será de 7 (sete) dias, a contar 

da data da solicitação feita pelo passageiro, devendo ser observados os 

meios de pagamento utilizados na compra da passagem aérea. Parágrafo 

único. Nos casos de reembolso, os valores previstos no art. 4º, § 1º, 

incisos II e III, desta Resolução, deverão ser integralmente restituídos. Art. 

4º A oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em 

quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de 

turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago 

pelo consumidor. § 1º O valor total da passagem aérea será composto 

pelos seguintes itens: I - valor dos serviços de transporte aéreo; De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a ausência de responsabilidade na conduta totalmente 

ilícita, contrária aos princípios ideológicos do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de prestar um 

serviço em que se espera uma eficiência e prestatividade maior por se 

tratar de transporte aéreo. No caso, a autora demonstrou de forma 

suficiente os requisitos suficientes ao comprovar o ato ilícito. Resultando 

com isso, cabalmente, em danos morais e materiais a parte reclamante, 

uma vez que a parte ré não só recusou-se de prestar serviços a que está 

obrigada. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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, levando-se em consideração ainda as condições 

econômicas das partes. Vislumbro por fim, a comprovação dos valores 

adquiridos pelas passagens aéreas, até a presente data, não devolvidos 

pela parte ré, quais entendo ter sido prejuízos materiais desnecessários 

causados pela parte ré, devendo ser reembolsados a parte autora, 

descontados apenas 10% (R$ 85,45) do valor total da compra dos bilhetes 

de R$ 854,53, conforme Portaria do Comando da Aeronáutica 676/GC5 de 

13/11/2000. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com 

amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento/restituição da importância de R$ 769,08 

(setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora 

pelos danos materiais sofridos; b) e ainda CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento da 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., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, destinado a parte autora pelos danos morais 

sofridos. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes SÉRGIO SANTOS DE PAIVA e MM TURISMO & 

VIAGENS S/A, 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 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. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001307-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HISTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001307-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CARLOS HISTER 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. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por NCR RADIODIFUSÃO LTDA - EPP em 

desfavor de CARLOS HISTER. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que é credora da parte reclamada, em relação a 01 (uma) cártula de 

cheque devolvido sem provisão de fundos, no valor de R$ 720,00 

(setecentos e vinte reais), pleiteando seja pago o valor de R$ 965,82 

(novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) 

atualizados, conforme acostado na exordial. Por sua vez a parte 

reclamada pugnou apenas para que seja aplicado os juros conforme a 

legislação atual, ou seja de 1% ao mês, não insurgindo contra o direito de 

recebimento do valor em relação ao cheque. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente convém afastar a prescrição das cártulas 

encartadas aos autos, tendo em vista que a possibilidade de o credor 

cobrar a quantia descrita em cheque prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206 , § 5º, I , do Código Civil, contados do dia seguinte à 

data de emissão estampada no título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
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MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS CONTADOS DA 

DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA 

PACIFICADA - SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A 

possibilidade de o credor cobrar a quantia descrita em cheque por meio de 

ação monitória prescreve em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à 

data de emissão estampada no título, conforme restou pacificado através 

de julgamento em sede de Recurso Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. 

(TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio do cheque emitido pela parte ré. Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar totalmente procedente a pretensão. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial 

e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 720,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais e 

setenta e três centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção 

monetária pelo índice do INPC a contar da data do efetivo inadimplemento e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da data da citação e o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 269, inciso I, 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009385-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (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: 

1009385-97.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARINET APARECIDA MARIANO 

DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/1995). FUNDAMENTO e DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação 

probatória (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Acrescento que 

a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARINET 

APARECIDA MARIANO DA SILVA em face de MUNICIPIO DE SINOP-MT. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF - RE 

101.171-8-SP). No mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Por 

seu turno a promovida suscitou preliminar de prescrição, no mérito, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Verifica-se que comporta a 

declaração de PRESCRIÇÃO no presente caso. Em sua petição inicial 

sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada por meio da 

Portaria n° 431/2008 para o quadro efetivo no cargo de Zeladora, 

Referência CE 02. 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. 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 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). 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 09/06/2014. Desta 

forma, RECONHEÇO DE OFÍCIO 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. FUNDAMENTO. 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 Orgância, 

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 
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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 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 

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. Conforme consta nos autos a 

promovente foi nomeado e tomou posse em 29/12/2000 para o exercício 

do cargo de ASSISTENCIA SOCIAL, Referência CE 25, portanto fez juz à 

progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo 

exercício na classe a que pertence, conforme disposto no art. 17, §§2º, 3º 

e 6º, inciso I da Lei nº 568/99, alterada posteriormente pela Lei nº 

663/2001. Contudo, de acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos 

financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 10/06/2002. Logo, em 

10/06/2002 haveria a incidência de 2%, em 10/06/2003 a incidência de 4%, 

em 10/06/2004 a incidência de 4%, em 10/06/2005 a incidência de 8%, em 

10/06/2006 a incidência de 10%, em 10/06/2007 a incidência de 12%, em 

10/06/2008 a incidência de 14%, em 10/06/2009 a incidência de 16%, em 

10/06/2010 a incidência de 18%, em 10/06/2011 a incidência de 20%, em 

10/06/2012 a incidência de 22%, em 10/06/2013 a incidência de 24%, em 

10/06/2014 a incidência de 26%, em 10/06/2015 a incidência de 28%, em 

10/06/2016 a incidência de 30%. 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. (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). Sendo assim, a vigência da norma insculpida no art. 17 da Lei 

nº 568/1999 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 10 de junho de 2002. 

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 
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Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 

568/1999). 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). 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, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido 

cálculo acostado junto ao id. 25821081; 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; c) 

DETERMINAR que a parte ré proceda com o recolhimento das 

contribuições previdenciárias, para que o adicional de tempo de serviço 

ora reconhecido seja preservado no momento da aposentadoria. Por fim, 

declaro, para fins de execução, a natureza alimentar do crédito em 

questão. 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: 1009852-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A D KRAUSE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/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: 

1009852-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: A D KRAUSE & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 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. Demais disso, 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 demais 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta 

por A D KRAUSE & CIA LTDA – ME em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP – 

MT e PROCON MUNICIPAL DE SINOP - MT. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta “que pretende a sustação da multa 

administrativa no valor de R$ 6.000,00 fixada pelo PROCON Municipal. 

Alegou que um consumidor propôs reclamação no PROCON de Sinop – MT 

em face de si e da fabricante ZTE do Brasil, em razão de vício de 

qualidade apresentado no aparelho celular da marca ZTE U5100 N. Aduziu 

que, durante a audiência de conciliação realizada naquele órgão, somente 

a fabricante do aparelho ZTE do Brasil ofereceu proposta de acordo ao 

consumidor, obrigando-se a restituir o valor pago pelo aparelho no prazo 

de 30 dias, pois, segundo seu entendimento NÃO PODERIA SE 

RESPONSABILIZAR PELA OFERTA DA FABRICANTE. Prosseguiu alegando 

que a fabricante não cumpriu o acordo e que o Órgão de Defesa Do 

Consumidor aplicou a multa somente contra si no importe de R$ 6.000,00. 

Assim, apresentou recurso contra a decisão do órgão, pela ausência de 

responsabilidade no descumprimento de acordo realizado apenas entre a 

fabricante e o consumidor. Recurso que foi julgado improcedente, com 

fundamento na responsabilidade solidária do fornecedor e fabricante no 

cumprimento da obrigação.” (Sic). O órgão réu municipal em sua defesa 

nega que houve falha na aplicação da avocada multa, posto que tanto o 

fornecedor e comerciante respondem pela má prestação de serviços 

perante o consumidor (artigo 18 do CDC), pugnando pela não 

configuração de dano moral passível de indenização. In casu, denoto que 

a parte reclamante não se responsabilizou perante o órgão réu municipal 

do PROCON, posto que é cristalino a ata de audiência junto ao órgão 

administrativo que a empresa reclamante não se responsabilizou perante o 

consumidor, devendo antes da aplicação da avocada multa. Nada 

obstante a parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus 

argumentos, denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e 

inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante na 

presente lide. Devendo apenas ser procedido com o cancelamento do 

avocado contrato por ser direito do consumidor. In casu, a situação não 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas 

razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo 

contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

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. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 
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a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a parcial procedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta TORNO 

DEFINITIVA A LIMINAR e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS 

PEDIDOS DA PARTE AUTORA, para tão somente declarar a anulação da 

multa administrativa discutida nesta lide, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia limitada ao teto de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); e o faço com julgamento do mérito, forte no 

artigo 487, I do NCPC/2015. 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. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE APARECIDA FERNANDES DE MOURA DAMASCENO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1002409-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LIONETE APARECIDA 

FERNANDES DE MOURA DAMASCENO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. O presente feito cuida de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA na 

qual a parte Autora busca busca o pedido com supedâneo na Lei n.º 

663/2001 que “Cria e Extingue Cargos na Administração Municipal, 

Promovendo Alterações na Lei nº 568/99 e dá Outras Providências”, que 

se aplica aos servidores públicos efetivos municipais nomeados por 

concurso público que confere o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento a base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento). 

Inicialmente foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 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 (id. 22731468). Em resposta a parte 

autora QUEDOU-SE INERTE. É o resumo dos fatos, com fulcro no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. O citado 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, defendendo a possibilidade 

de sentença ilíquida no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, 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 (estes também pela inexistência de litigiosidade), 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.
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010821-74.2015.8.11.0015. REQUERENTE: GLAUCIA LILIAM DALL 

ASTRA PACHI REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispenso o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de GLÁUCIA LILIAM DALL 

ASTRA PACHI. Prima facie, nota-se que a parte reclamada APRESENTOU 

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA, conforme certificado junto ao ID. 25606869, 

tornado-se, dessa forma, revel. Contudo, nada obstante a aludida 

intempestividade, a parte impugnante não trouxe novos argumentos 

capazes de elidir e modificar os argumentos da parte impugnada (id. 

12795553). A parte Impugnante, BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, “insurge-se em face da pena de multa 

fixada por esse n. juízo, sob o argumento de que não houve prazo para o 

cumprimento da baixa do gravame, posto que, "dependeria de processo 

administrativo junto ao Detran/SP", atribuindo culpa à exequente, ora 

impugnada. Alega que, a exequente pretende receber astreintes 

correspondente ao descumprimento da obrigação de fazer do período 

entre 13/08/2015 e o dia 26/05/2017. Pretende ver reformada a 

r.sentença, colacionando tela apresentada na fl. 03 de sua peça de 

impugnação, alegando que a parte exequente não cumpriu as exigências 

da legislação federal, inerente a emissão de novos documentos.” (Sic). 

Aduz ainda em sua peça de impugnação que mesmo ante a situação 

acima, foi realizada a baixa realizada no gravame por meio de convenio 

com o Sistema Nacional de Gravames. Não obstante a dicção do art. 914, 

NCPC, ao presente caso vigora o princípio da especialidade, que determina 

a aplicação subsidiaria do Código de Processo Civil à Lei nº 9.099/95 

somente aos casos em que não exista previsão específica nesta. 

Regulamentando a oposição de Embargos à Execução tem-se o art 53 da 

referida Lei que, ao contrário do CPC, exige a segurança prévia do Juízo, 

o que já foi explanado exaustivamente junto ao id. 10751610 em sentença 

de embargos de declaração opostos pela parte impugnante. In casu, 

denoto que a peça de impugnação em apenas caráter protelatório, posto 

que não se pode modificar decisão que não erro material, nem omissão ou 

contradição nela; neste fito, vislumbro que a parte exequente possuí razão 

em sua contrarrazão a peça de impugnação (id. 12795553). Uma vez que 

a parte Executada não arguiu quaisquer outras teses específicas quanto 

aos valores penhoras, tais como impenhorabilidade, a presente 

Impugnação deve ser rejeitada e dado o prosseguimento ao feito. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTES à IMPUGNAÇÃO À PENHORA, 

determinando o regular prosseguimento da presente execução, em seus 

ulteriores termos expropriatórios. Ante a concordância da parte exequente 

GLÁUCIA LILIAM DALL ASTRA PACHI, AUTORIZO O LEVANTAMENTO DO 

VALOR ATRAVÉS DE ALVARÁ, ante sua manifesta concordância com o 

valor depositado pela parte executada, ora impugnante. INTIME-SE a parte 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias de prosseguimento ao 

feito requerendo o que entender de direito sob pena de extinção, ou seja, 

para informar dados bancários de modo a expedir o competente alvará 

judicial. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002773-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANADEGE BORTOLINI 

VALGOI REQUERIDO: ZIANA MARIA ARAUJO CASTRO 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, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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 

Novo 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. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Demais disso, 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 301 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ANADEGE BORTOLINI VALGOI em 

desfavor de ZIANA MARIA ARAÚJO CASTRO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

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

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

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

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pleiteia o autor em síntese que “A Requerente realizou a venda à 

Requerida de um veículo marca Hyundai, Modelo Tucson GLS 27L, ano de 

fabricação 2008, modelo 2009, cor preta, Placa NLC-1479, Chassi nº 

KMHJN81DP9U008378, Renavam nº 152001530, em 10/06/2015, conforme 

Certificado de Registro do Veículo anexo. Na ocasião o Certificado de 

Registro do Veículo fora devidamente preenchido em nome da Requerida, 

com firma reconhecida, para que a mesma pudesse realizar a 

transferência da propriedade do bem, o que de fato não fora 

concretizado. Em que pese o não registro da transferência da propriedade 

do veículo junto ao DETRAN, a Requerida realizou um financiamento 

perante a financeira Omni S.A para aquisição do veículo, tendo ofertado o 

referido bem em garantia do crédito. Diante do fornecimento do crédito, a 
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financeira Omni S.A procedeu com o registro de alienação fiduciária junto 

ao DETRAN, conforme consta pelo Extrato do Veículo anexo. Ocorre 

Excelência, que passados mais de 03 (três) anos da venda do veículo à 

Requerida, a Requerente foi surpreendida pela notificação do Cartório de 

2ª Ofício de Sinop-MT, que seu nome estava sendo levado a protesto em 

decorrência da Certidão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do 

Estado-PGE, decorrente de débitos de IPVA do veículo vendido à 

Requerida. Com a notícia dos débitos em aberto e do protesto de seu 

nome, a Requerente procurou a PGE-MT, bem como ao DETRAN-MT, para 

obter informações mais aprofundadas, ocasião em que descobriu que 

desde a aquisição do veículo a Requerida não só deixou de proceder com 

o registro da transferência do veículo, como também deixou de adimplir 

com os pagamentos do IPVA e demais impostos do mesmo, os quais em 

decorrência da não transferência de propriedade recaíram sobre o nome 

da Requerente. Como se não bastasse tal transtorno, a Requerente ainda 

tomou conhecimento que sobre o referido veículo constam a Ocorrência 

de Furto/Roubo em 31/12/2017, bem como, uma Ação de Busca e 

Apreensão, Processo nº 1010486- 09.2017.8.11.0015, movida pela 

financeira Omni S.A em face da Requerida, em decorrência do não 

pagamento do financiamento do veículo em questão (Processo Anexo). A 

par de toda a situação, a Requerente se dirigiu até o DETRAN-MT com 

intuito de efetuar o comunicado de venda do veículo, no entanto, em 

decorrência da Ocorrência de Furto/Roubo do veículo não é possível 

concluir com a solicitação.” (Sic). Verifica-se que a parte reclamante 

apresentou provas suficientes para a análise da demanda, comprovando 

os fatos supra narrados. Ademais, não há razão ou justificativa para que 

a ré não tenha cumprido com a obrigação contratual em enleio, o que 

certamente causou e está causando graves transtornos a parte autora, o 

que presume o abalo psicológico que foge a normalidade da vida cotidiana, 

consubstanciado nas provas acostadas a exordial. In casu, a situação 

não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas 

razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo 

contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

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. 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, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a parcial procedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto julgo procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de: a) Determino que esta secretaria expeça o competente ofício ao 

DETRAN do Estado do Mato Grosso, bem como a SEFAZ-MT e a PGE/MT, 

faça o comunicado de venda do veículo objeto desta ação em nome do 

comprador e que se abstenham de informar e cobrar qualquer débito em 

nome da Requerente, vencidos e a vencer desde a avocada data da 

compra, referente ao veículo acima descrito; e assim o faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 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. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009083-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA (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 SENTENÇA Processo: 

1009083-68.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAQUEL GOMES 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. 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 RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO 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, a ser apurado em liquidação de sentença. A 

parte autora procedeu com a emenda a inicial trazendo cálculos, 

procedendo com a emenda a inicial (id. 24076222). Ressai dos autos que 

a promovente foi aprovada para o cargo de RAQUEL GOMES DE 

OLIVEIRA, referência CE 26, conforme termo de posse e de entrada em 

exercício datada de 24/11/2003, Portaria n. 494/2003. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de prescrição, no mérito, 

insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte Autora, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, verifica-se que 

comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. 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 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 
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do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Conforme 

extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou em 

exercício 24/11/2003, 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, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 

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 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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 
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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. 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; b) 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; 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 na fase executória, conforme cálculos 

apresentados pela parte autora (id. 24076222) mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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: 

1005206-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ARDEMAR 

BERGAMINI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O presente feito 

cuida de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA na qual a parte Autora 

ANTÔNIO ARDEMAR BERGAMINI busca o pedido de verbas trabalhistas e 

com adicional de merecimento no percentual de 2% por cada de efetivo 

exercício. Inicialmente foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 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 (id. 20123368). Em 

resposta a parte autora aduziu a possibilidade de sentença ilíquida nesta 

senda, na forma do 2º da Lei n.º 12.153/2009. Ainda, readequou 

aleatoriamente o valor da causa para R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e 

quinhentos reais). É o resumo dos fatos, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. O citado 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, defendendo a possibilidade 

de sentença ilíquida no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, 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 
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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 (estes também pela inexistência de litigiosidade), 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: 1005204-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SANTIAGO OLIVEIRA (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: 

1005204-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AILTON SANTIAGO OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, CPC que a 

toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010780-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (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: 

1010780-90.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PALOMA DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 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. Demais disso, 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 demais 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 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS proposta por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP – MT. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

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

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

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

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

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

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

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

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta “que foi multada pelo órgão do 

PROCON no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), oriunda de 

processo administrativo F.A. 0111-006.233-0, que lhe foi movido por 

Wagner Ricardo Hoffmann; alega que o motivo foi o descumprimento de 

prazo de 30 (trinta) dias perante o consumidor, em veículo deste que o 

autor deixou de realizar o conserto, alega que tal multa não pode 

prevalecer, tendo em vista que não ultrapassou o prazo do artigo 18 do 

CDC, pelo que pugna a anulação da avocada multa administrativa e danos 

morais.”(Sic). O órgão réu municipal em sua defesa nega que houve falha 

na aplicação da avocada multa, posto que tanto o fornecedor e 

comerciante respondem pela má prestação de serviços perante o 

consumidor (artigo 18 do CDC), pugnando pela não configuração de dano 

moral passível de indenização. In casu, denoto que a parte reclamante se 

responsabilizou perante o órgão réu municipal do PROCON, posto que é 

cristalino que a empresa reclamante não restituiu o consumidor, devendo 

manter a decisão do órgão do PROCON e a respectiva multa. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 
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mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. 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, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a parcial procedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA; e o faço com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004832-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/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 SENTENÇA Processo: 

1004832-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THACIUS TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: 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. Demais disso, 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 demais 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 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS proposta por THACIUS TRANSPORTES LTDA – ME em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta “Trata-se de ação ajuizada pela empresa 

Thacius Transportes Ltda-ME visando tornar nulo o Auto de Infração n. 

0275D, lavrado em seu desfavor pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente pelo fato de transportar 50,646 m³ de madeira serrada em 

desacordo com a licença obtida, conforme laudo técnico de identificação 

nº 067/2015 datado de 28.08.2015, constante do processo nº 

477183/2015.” Em sua exordial, a requerente narra que foi contratada pela 

empresa Pajé Transportes para realizar o transporte de subproduto 

florestal da cidade de Tabaporã-MT para São Paulo-SP e que toda a 

documentação necessária, tais como, nota fiscal e guias de transporte, 

fora emitida pela empresa Pérola Transportes tendo como destinatária a 

empresa Rei das Casas Pré-Fabricadas. Alega que o veículo que realizava 

o referido transporte foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na 

BR-363, no município de Cuiabá-MT e que, naquela ocasião, se constatou 

uma discrepância entre a documentação e o produto carregado que 

ocasionou, por sua vez, a autuação ora questionada, como também a 

apreensão da carga e do veículo. A requerente esclarece que a autuação 

se deu em razão da nota fiscal e guia de transporte constar madeira tipo 

beneficiada, sendo que, na realidade, a madeira transportada era bruta e 

em volume e espécie diferentes daqueles declarados nos aludidos 

documentos e que tal fato era absolutamente estranho a ela, 

especialmente porque o motorista que acompanhou o carregamento não 

possui conhecimento técnico acerca do tamanho, metragem e espécies 

florestais. Argumenta, então, que as outras pessoas jurídicas 

responsáveis por toda a transação e expedição da documentação é que 

seriam responsáveis pela infração ora questionada, mormente porque foi 

contratada apenas para realizar o frete da madeira. Pretende, então, 

discutir a responsabilidade pelo fato gerador da penalidade, já que não 

teria participado da industrialização do produto, da extração, ou ainda da 

emissão dos documentos necessários para o transporte. Para tanto, 

alegou que foi contratada apenas e tão somente para realizar o frete do 

produto florestal, não sendo, portanto, responsável pela alienação e muito 

menos pela emissão da documentação necessária à efetivação do 

transporte. Em suma, defendeu que não possui qualquer responsabilidade 

pelo fato da carga de madeira transportada não corresponder àquela 

descrita na respectiva nota fiscal e guia florestal, sobretudo porque o seu 

motorista não detinha conhecimento técnico suficiente para realizar tal 

aferição. Após pugnar pela concessão de tutela urgência com o fim de 

suspender a cobrança da respectiva penalidade, pugnou, ao final, pela 

procedência da ação com o intuito de ver anulada a autuação ora 

questionada.”(Sic). O órgão réu alega em sua defesa que não resta 

dúvida de que o mero transporte de madeira nessas circunstâncias, por si 

só, de acordo com o disposto no art. 47, §1º, do Decreto Federal n. 

6.514/2008, constitui infração administrativa. De um mesmo norte, 

reconheço que é evidente que qualquer item da guia florestal preenchido 

em desconformidade com as reais condições em que está sendo realizado 

o transporte vicia o referido documento, tornando-o inválido e, por 

consequência, ilegal o transporte da madeira de modo a caracterizar a 

ocorrência de uma infração administrativa. A Guia Florestal (GF) foi 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.189/2006, sendo que o seu 

preenchimento deve ser feito de acordo com o que preceitua o art. 10 

daquele diploma legal, in verbis: Art. 10. A GF será disponibilizada no site 

da SEMA contendo os seguintes itens: I – dados do remetente e 

destinatário: a) razão social; b) data da emissão e vencimento; c) 

endereço; d) número do CNPJ/CPF e da Inscrição Estadual, quando for 

exigida; e) número do cadastro no CC-SEMA, do explorador e do 

adquirente, em operações internas, quando for o caso; II – nome e 

assinatura do representante operacional responsável pelo preenchimento 

do cadastrado junto à SEMA; III – número da GF; IV – número da Nota 

Fiscal; V – número e valor do Documento de Arrecadação DAR/ AUT (da 

emissão da guia e do ICMS), quando obrigatório; VI – nome da essência a 

ser transportada: (científico e vulgar); VII – volume do produto e/ou 

subproduto a ser transportado e seus valores; VIII – coordenadas 

geográficas da origem, destino e memorial descritivo das rotas, principal e 

alternativa (GF-1 e GF-2); IX – descrição do trajeto da carga ao destino 

(GF-3 e GF-4), e nas vendas para fora do Estado de Mato Grosso citar, os 

Estados de passagem. (Nova redação dada ao inciso IX pelo Dec. nº 

370/11). (grifo nosso). In casu, denoto que a parte reclamante se 

responsabilizou perante o ato e conduta, qual caracterizou a referida 

infração ambiental não exige a demonstração de dolo por parte do 

transportador, sendo uma infração formal que independe, inclusive, de 

dano ambiental. Portanto, é certo que incorre em ilícito 

administrativo-ambiental aquele que transporta madeira sem a devida 

licença válida, sendo inútil discutir tratar-se ou não de mero transportador 

como pretende a requerente nesta actio, até porque a esta cabia o dever, 

inerente a própria atividade, de saber o que transporta e quais os 

requisitos legais para realizar tal atividade. Logo, diante de tais 

ponderações, deve ser julgada totalmente improcedente a presente ação, 

a fim de manter incólume a autuação levada à efeito em desfavor da 

requerente pelo transporte irregular de madeira, sobretudo porque a 

mesma encontra-se em consonância com a legislação de regência. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 
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ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que 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. 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, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a parcial procedência dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA; e o faço com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEIA DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010871-66.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA CLEIA DE ALMEIDA 

DIAS REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS A EXECUÇÃO interposto por BANCO FINASA BMC S/A em 

desfavor de SANDRA CLÉIA DE ALMEIDA DIAS, insurgindo-se contra 

cálculo elaborado pela parte exequente (id. 10242084), ora executada. In 

casu, denoto que a parte exequente, ora embargada, possuí parcial razão 

em seus argumentos no que tange apenas a sua intimação via diário 

eletrônico, posto que vislumbro que não ocorreu conforme os parâmetros 

legais regidos, o que deve ser considerado para fins de sua intimação a 

data de 29/11/2017, conforme certidão de trânsito em julgado junto ao id. 

10900010, contudo considerou datas divergentes a prolação da sentença 

(id. 8167623). Por outro lado, denoto que a exequente, ora impugnada, 

possuí parcial razão em seus argumentos apenas no que tange a 

aplicação das datas de marco inicial a contagem de correção monetária e 

juros simples dos valores constantes em sentença, contudo, denoto que 

não há incidência de multa por descumprimento voluntário da parte 

impugnante, ora executada, mormente não há incidência de honorários 

advocatícios em razão deste juízo não admitir tal pagamento em sede 

primária, cabendo apenas em segunda instância, por ser regra imperativa 

deste juízo. Diante do Exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

ACOLHO PARCIALMENTE A MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPUGNANTE, 

ORA EXECUTADA para tão somente considerar a data de sua intimação a 

certidão de trânsito em julgado acostado junto ao id.10900010; via de 

consequência indefiro os cálculos da parte IMPUGNADA, ORA 

EXEQUENTE (id. 10242084), para determinar que a mesma manifeste 

sobre os cálculos e depósito do id. 12743438 e id. 12743449 ou refaça os 

mesmos segundo as exposições suso mencionadas. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004105-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CRISTIANO WIEST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004105-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GELSON CRISTIANO WIEST 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Versa o presente sobre 

embargos de declaração opostos contra sentença proferida, interposto 

pela parte reclamada VIA VAREJO S/A, ora embargante, alegando 

omissão na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, posto que a 

parte exequente pode executar qualquer das executadas condenadas 

solidariamente, devendo a que pagou a execução pleitear seu direito 

perante a outra devedora solidária. Ante o exposto, conheço e deixo de 

acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a sentença 

proferida quanto aos fundamentos e condenação. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013482-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID HELEN MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013482-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HINGRID HELEN MARTINS 

FERNANDES REQUERIDO: 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 
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requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011677-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FORTUNATO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011677-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISMAEL FORTUNATO 

SOARES REQUERIDO: MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração interposto pela parte reclamada 

ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargante, encontram razão e merece 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, a parte 

embargante sustenta com razão que a sentença objurgada restou omissa, 

tendo em vista que deixou de exarar que a homologação do acordo 

realizado em audiência (id. 25285156) deve estender ao órgão 

embargante, posto que constou em ata que a parte autora, ora 

embargada, renunciou todo e qualquer recurso, desistindo inclusive do 

prazo recursal. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de 

declaração opostos pela parte RECLAMADA, ora embargante e, sano a 

omissão apontada para fazer estender o avocado acordo ao órgão réu, 

ora embargante, pondo fim a presente demanda contra ambos os réus. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012222-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MARIA EVANGELISTA DE SOUSA (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: 

1012222-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADELINA MARIA 

EVANGELISTA DE SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, ACOLHO A PRELIMINAR DE CONEXÃO COM 

OS AUTOS N. 1012221-09.2019.811.0015, posto que mesmo objeto e 

mesmas partes, pelo que deve ser feito a reunião dos autos n. 

1012222-91.2019.811.0015 e autos n. 1012221-09.2019.811.0015 para 

que sejam julgados em conjunto, valendo-se os efeitos desta presente 

ação, nos termos dos artigos 54 a 55 do NCPC/2015. Demais disso, 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADELINA MARIA 

EVANGELISTA DE SOUZA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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, 

narra a parte autora que “adquiriu passagem aérea da Ré para 

empreender o trecho de Sinop/MT à São Paulo/SP, com conexão em 

Cuiabá/MT. No entanto, narra que foi surpreendida com a notícia de que o 

voo da ida havia sido cancelado, sob a alegação de manutenção 

emergencial na aeronave. Acrescenta que em razão de tal evento, por 

não haver mais voos disponíveis, foi reacomodada para seguir viagem no 

dia seguinte. Em razão do exposto, ingressou com a presente demanda 

postulando a condenação desta Ré em danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).” (Sic). De outro lado, a parte ré trouxe apenas 

alegações, reconhecendo o aludido atraso, contudo alegou ausência no 

dever de indenizar, não comprovando de forma eficaz que empreendeu 

todos os esforços para entregar um serviço de qualidade que se espera o 

consumidor, ao passo que causou assim um serviço de qualidade. A parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. Sem razão a parte ré. Logo, a 

responsabilidade da prestadora dos serviços é objetiva, in re ipsa, ou 

seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a 

responsabilização quando a parte ré provar que não existiu o defeito 

alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

art. 14, § 3º, I e II do CDC. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no 

momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em 

situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação 

configura dano in re ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 
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Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Neste norte, 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). Nesta toada, 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. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 a pretensão contida 

na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré 

ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo civil. Determino que esta secretaria expeça esse julgamento 

nos autos n. 1012221-09.2019.811.0015, a teor do que dispõe o artigo 55 

e seguintes do NCPC/2015. 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.
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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: 

1010609-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILENE TRINDADE DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011281-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLOS ANDREY HERBERTS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011281-44.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AILTON DORTI REQUERIDO: 

MARLOS ANDREY HERBERTS 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, nota-se que a parte reclamada 

foi regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 Novo 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. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, sendo despicienda a produção de prova testemunhal 

através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 
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AILTON DORTI em desfavor de MARLOS ANDREY HERBERT’S. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada referente a 

uma cártula de cheque do valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos 

reais), pelo que requer o recebimento do valor de R$ 17.618,38 

(dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) já 

atualizados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Inicialmente convém 

afastar a prescrição da cártula encartada aos autos, tendo em vista que a 

possibilidade de o credor cobrar a quantia descrita em cheque prescreve 

em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, 

contados do dia seguinte à data de emissão estampada no título: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO 

ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - 

JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO A possibilidade de o credor cobrar a quantia descrita em 

cheque por meio de ação monitória prescreve em 05 (cinco) anos, 

contados do dia seguinte à data de emissão estampada no título, conforme 

restou pacificado através de julgamento em sede de Recurso Repetitivo e 

da Súmula n. 503 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa 

premissa, entendo que a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio do 

cheque emitido pela parte ré. Com efeito, outro caminho não há a não ser 

julgar procedente a pretensão. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno a parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 12.800,00 (doze mil 

e oitocentos reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária 

pelo índice do INPC a contar da data do efetivo inadimplemento e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

data da citação; e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, 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. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008756-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TEREZINHA APARECIDA DA 

SILVA TIESEN REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos etc. Dispenso o 

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

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, eis que a 

hipossuficiência do consumidor neste caso é presumida (artigo 6º, VIII, do 

CDC). 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. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por TEREZINHA APARECIDA DA SILVA TIESEN em desfavor de 

BANCO AGIBANK S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que não ajustou nenhuma renovação em seu empréstimo para que 

fossem descontados em seus holerites o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), pelo que requer a restituição das parcelas descontadas 

indevidamente, o cancelamento do contrato; a repetição do indébito; a 

inversão do ônus da prova; o pagamento de indenização a título de danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica aos documentos pessoais 

acostados a exordial, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes, comprovando a renovação através 

do id. 24085638. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. 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/2015. 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. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 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. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C. _________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso).
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(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: 

1009107-96.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GIRLENE CARMEM TRENTIN RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O presente feito cuida de AÇÃO DE 

COBRANÇA na qual a parte Autora busca o percebimento do adicional de 

insalubridade por todo o período laborado desde a sua admissão no 

serviço público, bem como pugna pelo percebimento do reflexo das 

horas-extras, adicional de insalubridade e férias no décimo-terceiro 

salário, conforme especificado na exordial. Inicialmente foi atribuído à 

causa o valor de R$ 51.422,43 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 aduziu a possibilidade de sentença 

ilíquida nesta senda, na forma do 2º da Lei n.º 12.153/2009. Ainda, 

readequou aleatoriamente o valor da causa para R$ 39.291,19 (trinta e 

nove mil e duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos). É o 

resumo dos fatos, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. O citado 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, defendendo a possibilidade de sentença 

ilíquida no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, 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 interno desprovido. (TJ-SP 

10569490920168260053 SP 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 (estes também pela inexistência de litigiosidade), 

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: 1002244-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAETANO FORATINE-ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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1002244-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO CEZAR GUIMARAES 

DA SILVA REQUERIDO: ELISANGELA CAETANO FORATINE-ME - ME 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença de ação de 

danos morais. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido, conforme concordância 

tácita da parte exequente, em razão do transcurso do prazo. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o exeqüente se deu por satisfeito, nada tendo a reclamar em face da 

executada, conforme petição retro. Ante o exposto, julgo e declaro extinta 

a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil/2015. 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011626-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SACHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011626-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEMAR SACHETI 

REQUERIDO: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 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, nota-se que a parte 

reclamada foi regularmente citada, conforme se percebe nos autos, 

deixando de comparecer à sessão de conciliação e deixando de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 Novo 

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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por JOSEMAR SACHETI em desfavor de MARCELO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da 

parte reclamada referente a uma cártula de cheque do valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pelo que requer o recebimento do 

valor de e R$ 3.837,48 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta 

e oito centavos), já atualizados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente convém afastar a prescrição da cártula 

encartada aos autos, tendo em vista que a possibilidade de o credor 

cobrar a quantia descrita em cheque prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - 

CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE 

EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - 

SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A possibilidade 

de o credor cobrar a quantia descrita em cheque por meio de ação 

monitória prescreve em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título, conforme restou pacificado através de 

julgamento em sede de Recurso Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. 

(TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio do cheque emitido pela parte ré. Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice do INPC a contar da 

data do efetivo inadimplemento e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação; e o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009388-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOGORNI (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: 

1009388-52.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PATRICIA BOGORNI RÉU: 

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 PATRÍCIA BOGORNI 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, a ser apurado em liquidação de sentença. A 

parte autora procedeu com a emenda a inicial trazendo cálculos, 

procedendo com a emenda a inicial (id. 26072444). Ressai dos autos que 

a promovente foi aprovada para o cargo de PROFESSOR LICENCIATURA 

PLENA EM PEDAGOGIA, referência CE 20, conforme termo de posse e de 

entrada em exercício datada de 02 de fevereiro de 2004. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de prescrição, no mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 279 de 609



insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte Autora, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, verifica-se que 

comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. 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 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). Conforme 

extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou em 

exercício 02/02/2004, 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, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 

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 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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 
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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. 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. 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; b) 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; 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 na fase executória, conforme cálculos 

apresentados pela parte autora (id. 15497211) mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002364-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002364-70.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CRISTIAN RODRIGUES 

VITORIANO EXECUTADO: AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA 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. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO 

em desfavor de AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que é credora da parte reclamada referente a uma 

cártula de cheque do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que 

requer o recebimento do valor de e R$ 6.081,08 (seis mil e oitenta e um 

reais e oito centavos), já atualizados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente convém afastar a prescrição da cártula 

encartada aos autos, tendo em vista que a possibilidade de o credor 

cobrar a quantia descrita em cheque prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - 

CHEQUE - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE 

EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - 

SÚMULA DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A possibilidade 

de o credor cobrar a quantia descrita em cheque por meio de ação 

monitória prescreve em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data 

de emissão estampada no título, conforme restou pacificado através de 

julgamento em sede de Recurso Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. 

(TJ-MG - AC: 10024121639777001 MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 
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Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/04/2014) Assim, partindo dessa premissa, entendo que a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrado por meio do cheque emitido pela parte ré. Com efeito, 

outro caminho não há a não ser julgar procedente a pretensão. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser acrescido ainda, 

de correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do efetivo 

inadimplemento e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, 

§ 1º, CTN), a contar da data da citação; e o faço, com resolução de mérito, 

a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013100-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013100-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO RANECO 

REQUERIDO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP 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, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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 

Novo 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. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Demais disso, 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 301 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por LEANDRO RANECO em desfavor de 

LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

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

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

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

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pleiteia o autor em síntese que “Na data de 12 de setembro de 2019, o 

Requerente efetuou a compra de um Aparelho Celular “Smartphone Xiaomi 

MI 8 Lite 128GB Versão Global Desbloqueado – Azul”, no valor de 

“incluindo frete” R$ 1.227,99 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e nove centavos), parcelado em 3 vezes via cartão de crédito, 

junto ao sítio eletrônico da empresa demanda. O anúncio prometia a 

entrega do produto no prazo de 14 a 19 dias, via entrega convencional, 

conforme prova documento anexo, prazo fatal 01/10/2019. Assim, na data 

de 20/09/2019 ao verificar o site, o Requerente não localizou o código de 

rastreio, razão pela qual contatou o suporte, tendo retorno “Seu pedido 

está aprovado, ele está em preparação no setor de expedição, assim que 

postado você recebe um link de rastreio para acompanhar sua entrega”. 

Assim, na data de 20/09/2019 ao verificar o site, o Requerente não 

localizou o código de rastreio, razão pela qual contatou o suporte, tendo 

retorno “Seu pedido está aprovado, ele está em preparação no setor de 

expedição, assim que postado você recebe um link de rastreio para 

acompanhar sua entrega”. Ao estranhar a demora em receber o produto, 

novamente o Requerente resolveu entrar em contato com o serviço de 

atendimento ao consumidor da empresa demandada, na data do dia 

30/09/2019, solicitando o número de rastreio, sendo informado que “sua 

compra foi efetuada no dia 12/09, com prazo estipulado pelo site de 16 à 

21 dias úteis”, “ainda não foi postado”, “consta em prazo”, “assim que for 

postado receberá seu código de rastreio para acompanhar seu envio”, “o 

site estipula os dias úteis no ato de sua compra para que a empresa 

trabalhe dentro desse prazo”. Ocorre que, conforme prova do pedido, 

restou claro que o prazo de entrega é de 14 a 19 dias e NÃO 16 a 21 dias 

úteis, levando o Requerente a erro do prazo certo de recebimento de seu 

produto. Ademais, se levarmos em consideração o novo prazo de entrega 

informado 16 a 21 dias úteis, o maior prazo chegaríamos a data de 

11/10/2019, entretanto, até presente data o produto sequer foi postado 

para envio, ESTRAPOLANDO OS LIMITES AO CONSUMIDOR. Este fato vem 

trazendo enorme desconforto e prejuízo ao Requerente, que adquiriu e 

está pagando mês a mês a fatura do cartão por um bem que NÃO 

RECEBEU e nem tem previsão de receber, ficando sem aparelho celular, 

que na atualidade é essencial, pois não lhe foi entregue por culpa única e 

exclusiva do Requerido. Desse modo, requer seja o produto entregue ou 

procedido com a devolução do valor e danos morais” (Sic). Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a falha na prestação de serviços e 

conduta ilícita das reclamadas em não ter cumprido com seu papel a que 

está obrigada, enquanto que fornecedora/comerciante de produtos, sendo 

relevante frisar que a empresa ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

flagrante falha de prestação de serviços e prática ilícita, contrária aos 

ideais principiológicos do Código de Defesa do Consumidor. Analisando 

detidamente os autos, tenho que restou provada a existência de defeito na 

prestação de serviço da reclamada, restando cabalmente demonstrado 

que a primeira empresa ré não obedeceu para com o prazo a que alude o 

§ 1º do artigo 18 do CDC, tampouco ofereceu os demais direitos da parte 

autora no tocante aos demais incisos que lhe possibilitam a substituição do 
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produto por outro, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento 

proporcional do preço. Frise-se que a aludida empresa ré sequer 

apresentou provas nos autos, reconhecendo assim o erro e a falha no 

cumprimento de seu dever de observância frente aos direitos 

consumeristas. Ora, a reclamada é responsável pela falha na prestação 

de serviços, mormente porque a elas competiam o dever de cautela e 

atender com eficiência e prestatividade as demandas e problemas de seus 

consumidores (artigo 18 do CDC). De outro lado, a reclamada não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência 

de sua responsabilidade pela falha na prestação de serviços (artigo 6º, 

VIII do CDC c/c artigo 373, II do NCPC). Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, contudo não é o caso dos autos. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. SEGURADORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS NO POLO PASSIVO. VEÍCULO BMW ADQUIRIDO ZERO KM E 

NO VALOR DE R$ 165.000,00. ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOR COM 

PERDA DE TRÊS PNEUS E UMA RODA. QUATRO MESES PARA CONSERTO 

ANTE A INEXISTÊNCIA DO PRODUTO E NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA COMERCIANTE E FABRICANTE NO OCORRIDO. 

EXEGESE DOS ARTIGOS 18 E 32 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA ACOLHIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 E 

MANTIDO. AUTOR QUE É DENTISTA E TRABALHA EM OUTRA CIDADE, 

QUE NECESSITANDO DE VEÍCULO TEVE DE ADQUIRIR OUTRO. VALOR 

FIXADO ATÉ MÓDICO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DA 

FABRICANTE NÃO ACOLHIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005586086, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005586086 RS, Relator: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 31/07/2015, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2015) 

Com efeito, a situação vivenciada pela parte reclamante causou angústia e 

cansaço, afetando o bem-estar psicológico, de modo que o dano moral 

afigura-se in re ipsa. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que todo 

aquele que causar prejuízo a terceiros pratica um ato ilícito. Vejamos: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Cabe 

salientar que não há que se exigir prova da existência do dano moral 

alegado pela parte, pois, é normativo e decorre do sofrimento da vítima 

devido o caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano 

moral, mas de prova do fato que gerou a frustração e o desgaste 

psíquico. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que 

se vê dos autos, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta a extensão do 

dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições 

econômicas das partes. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR A ENTREGA DO PRODUTO no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução do avocado valor de R$ 

1.227,99 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e nove 

centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo 

desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) a 

título de danos morais, CONDENO a empresa ré, de forma solidária, ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo 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. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010736-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CIRANO RIBAS DE PAULA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 ILEGITMIDADE PASSIVA, eis que mesmo grupo econômico 

bancário empresarial. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar falha em prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por CIRANO 

RIBAS DE PAULA RODRIGUES em desfavor de BANCO BMG S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que o requerente aduz que “A 

parte autora diz ter sido surpreendida com descontos em sua conta, tendo 

mais tarde descoberto que se tratava de débito em favor da Ré. Alega que 
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jamais contratou qualquer o serviço, por isso quer a desconstituição do 

contrato e a restituição dos valores quitados como prêmio. Pretende que a 

quantia seja devolvida de forma dobrada do valor de R$ 14.403,66 

(quatorze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis reais) e danos 

morais” (Sic.) In casu, denoto que a parte reclamada é responsável pela 

falha na prestação de serviços, mormente porque afrontou totalmente os 

princípios norteadores do direito do consumidor em transparência 

contratual, se é que se pode falar em contratação lícita no presente caso, 

demonstrando verdadeira afronta legal a conduta da empresa reclamada 

(artigo 6º e artigo 14, ambos do CDC). De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova, que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

legitimidade de seu ato arbitrário de proceder com empréstimo e desconto 

indevido, ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da 

prova aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo 

(artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015); devendo o valor 

de R$ 8.763,00 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais) ser restituído 

em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC, conforme 

holerites apresentados (id. 22652965 e id. 22652966). Ou seja, restou 

comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na 

prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, 

culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor 

(artigo 14 do CDC). Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento em 

que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação que 

foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano in re 

ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Neste norte, 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). Nesta toada, 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 dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, 

para o fim de: I – DECLARAR A RESCISÃO DO AVOCADO CONTRATO; II - 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 

8.763,00 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais), EM DOBRO, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a 

parte autora pelos danos materiais sofridos; III - CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC). 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. BARETTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS 01940318106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010589-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: J. C. BARETTA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS 01940318106 

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. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J. C. BARETTA & CIA 

LTDA – ME em desfavor de ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada em razão 

da emissão de notas de vendas do valor total de R$ 761,60 (setecentos e 

sessenta e um reais e sessenta centavos), pelo que requer a condenação 

da parte reclamada ao pagamento do aludido valor de R$ 1.825,01 (um mil, 

oitocentos e vinte e cinco reais e um centavos). Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. A parte reclamada alegou em sua defesa que a 

empresa reclamante apresentou apenas duas notas de vendas 

assinadas, pelo que reconhece apenas as mesmas. Com razão a parte 

reclamada, posto que a parte reclamante apresentou apenas duas notas 

de vendas assinadas pela parte reclamada, sendo elas dos valores de R$ 

241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) e R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais), de orçamentos n. 131 e n. 1295. 

Contudo, denoto que a parte ré é responsável pela inadimplência do valor 

cobrado através das notas de vendas equiparadas a notas promissórias 

emitidas pela mesma, mormente porque a ele competia quitar a mesma e/ou 

apresentar comprovante de pagamento nos autos. No caso, a parte 

reclamante demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar a inadimplência da parte reclamada, através de notas de 

vendas/promissórias. Nesse sentido: COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS 

NARRADOS NA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL APTA A CONFORTAR AS 

ALEGAÇÕES INICIAIS. 1. Em se tratando de título executivo extrajudicial, o 

credor tem a faculdade de optar entre o ajuizamento de ação de cobrança 

ou ação de execução, já que há nenhum prejuízo à defesa do devedor. 2. 

A prova produzida consiste em ficha da cliente e nota promissória, 

relativas ao crediário concedido pela autora à requerida, em que constam 

os valores das compras efetuadas e as respectivas datas. 3. Portanto, o 

contexto probatório é apto a evidenciar a veracidade dos fatos narrados 

na inicial. 4. Revelia da parte ré, que, associada ao módico valor cobrado, 

autoriza o acolhimento do pleito. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004580445, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004580445 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013) Assim, partindo dessa 

premissa, entendo que a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio 

das notas de vendas anexadas aos autos. Com efeito, outro caminho não 

há a não ser julgar totalmente procedente a pretensão. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 
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importância de R$ 241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta 

centavos) e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC, a contar da 

efetiva inadimplência, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 

c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação; e o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo 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. 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.
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DALLA VECCHIA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT10476/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (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: 

1006210-61.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANA CRISTINA DALLA VECCHIA 

BARROS RÉU: 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 ANA CRISTINA DALLA VECCHIA 

BARROS 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, a ser 

apurado em liquidação de sentença. A parte autora procedeu com a 

emenda a inicial trazendo cálculos, procedendo com a emenda a inicial (id. 

24848647). Ressai dos autos que a promovente foi aprovada para o cargo 

de PROFESSORA COM LIC. PLENA EM MATEMÁTICA – REFERÊNCIA 

CE-20, conforme termo de posse e de entrada em exercício datada de 

01/08/2008. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de 

prescrição, no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. De outro norte, 

verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. 

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 

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). 

Conforme extrai-se da petição inicial a promovente foi nomeada e entrou 

em exercício 01/08/2008, 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, 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo. Desta forma, ACOLHO a 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 

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 
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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). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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. 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. 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; b) 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; 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 na fase executória, conforme cálculos 

apresentados pela parte autora (id. 24848647) mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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, 
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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: 1011809-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LARA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011809-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAQUELINE LARA RAMOS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Versa o presente sobre 

embargos de declaração opostos contra sentença proferida, interposto 

pela parte requerente JAQUELINE LARA RAMOS, ora embargante, 

alegando omissão na sentença prolatada, requerendo novo 

pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração com efeitos infringentes não encontram 

guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do verdadeiro sentido 

da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da 

parte, contudo, nada há que modificar-se a respeito da sentença 

vergastada. Percebe que a parte ré, além de optar por via inadequada 

para se alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o 

que não se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento 

se confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada. Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os 

embargos de declaração com efeitos infringentes, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida 

quanto aos fundamentos e condenação. 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 Processo: 

1013499-16.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAIZA RUBIM REQUERIDO: 

STAR CELL TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - ME 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. 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 vício oculto. 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. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LAÍZA RUBIM em desfavor de 

STAR CELL TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

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

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

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

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

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que “após dois meses da aquisição de um aparelho 

celular, o aparelho parou de funcionar motivo pelo qual o levou para 

conserto na loja Ré; Que o defeito era na tela e o conserto foi feito sem, 

contudo, ter-lhe sido fornecida nota fiscal do serviço; Que após 5 dias o 

aparelho novamente apresentou defeito na tela fazendo com que ela 

retornasse à loja para deixá-lo para conserto; Que ao buscar o aparelho, 

o mesmo estava com a tela quebrada; O Réu que havia prometido garantia 

do serviço, agora se nega à fazê-lo; Que elaborou declaração com a qual 

prova tudo o que menciona, pelo que requer a devolução do valor pago de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e danos morais.” (Sic). A parte 

reclamada deixou de produzir provas, alegando tão somente que a parte 

autora de conformidade deveria ter comprovado a alegada deterioração 

dos avocados pneus. Assim, por sua vez, a parte autora não comprovou 

suficientemente a existência de laudo pericial ou orçamento detalhado do 

defeito no aludido celular, eis que a inversão do ônus da prova é invertida 

na relação de consumo conquanto a parte consumidora apresente provas 

mínimas para a convicção do juízo. Nada obstante a parte reclamada não 

tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 
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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. 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, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015. 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. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002202-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEIA RODRIGUES DE 

FARIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração interposto pela parte reclamada BANCO 

BRADESCO S/A, ora embargante, encontram razão e merece guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta 

com razão que a sentença objurgada restou omissa e contraditória, tendo 

em vista que deixou de apreciar as provas apresentadas alusivo ao 

contrato de consumo entre as partes junto a manifestação acostada ao ID. 

18987691 e 18987289, com isso o feito merece ser julgado com resolução 

do mérito. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração 

opostos pela RECLAMANTE, ora embargante e, sano a omissão apontada 

para modificar a r.sentença objurgada e constar o seguinte teor: “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 INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

EXTRATO DO SPC E SERASA, eis que o extrato acostado é suficiente ao 

deslinde da presente ação. 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. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por CLÁUDINÉIA RODRIGUES DE 

FARIA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que nunca ajustou nenhum contrato de consumo com a 

parte ré, pelo que requer a declaração de inexistência do débito junto a 

reclamada e danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato 

devidamente escrito com assinatura da parte autora idêntica aos 

documentos pessoais acostados a exordial, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. 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/2015. 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. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

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

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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. 
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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. _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).” Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002289-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLEI DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

interposto pela parte reclamada BANCO BRADESCO S/A, ora embargante, 

encontram razão e merece guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta com razão que a sentença 

objurgada restou omissa e contraditória, tendo em vista que deixou de 

apreciar as provas apresentadas alusivo ao contrato de consumo entre 

as partes junto a manifestação acostada ao ID. 18987691 e 18987289, 

com isso o feito merece ser julgado com resolução do mérito. Ante o 

exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela 

RECLAMANTE, ora embargante e, sano a omissão apontada para 

modificar a r.sentença objurgada e constar o seguinte teor: “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 INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

EXTRATO DO SPC E SERASA, eis que o extrato acostado é suficiente ao 

deslinde da presente ação. 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. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por SIRLEI DA SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que nunca ajustou nenhum contrato de consumo com a parte ré, pelo que 

requer a declaração de inexistência do débito junto a reclamada e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica aos documentos pessoais 

acostados a exordial, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. 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/2015. 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. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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. P. I. C. _________________ [1] [...] ?A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 
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conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).” Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012405-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012405-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KELLY APARECIDA DE 

ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: OXIGENIO CUIABA LTDA Vistos etc. 

Versa o presente sobre embargos de declaração opostos contra 

sentença proferida, interposto pela parte requerente DIASA COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - MULTIFIX, ora embargante, alegando omissão na 

sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e modificação na 

r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração com efeitos 

infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e 

notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função deste 

recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a 

decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que 

modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte ré, 

além de optar por via inadequada para se alegar tal motivação, pretende 

que seja reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via 

processual, posto que seu único fundamento se confunde com razões 

recursais para segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano 

moral foi exaustivamente motivada na sentença objurgada. Ante o 

exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração com 

efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007038-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI OMIZZOLO (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: 

1007038-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARACI OMIZZOLO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O presente feito cuida de 

AÇÃO DE COBRANÇA 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, bem como pugna pelo percebimento do 

reflexo das horas-extras, adicional de insalubridade e férias no 

décimo-terceiro salário, conforme especificado na exordial. Inicialmente foi 

atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 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. A parte autora não respondeu e não procedeu com 

a emenda, quedando-se inerte. É o resumo dos fatos, com fulcro no art. 

38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. O citado 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, defendendo a possibilidade 

de sentença ilíquida no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, 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 
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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 (estes também pela inexistência de litigiosidade), 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: 1007742-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007742-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONILVA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte requerente ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ora embargante, 

alegando omissão na sentença prolatada, requerendo novo 

pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração com efeitos infringentes não encontram 

guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do verdadeiro sentido 

da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da 

parte, contudo, nada há que modificar-se a respeito da sentença 

vergastada. Percebe que a parte ré, além de optar por via inadequada 

para se alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o 

que não se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento 

se confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada. Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os 

embargos de declaração com efeitos infringentes, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida 

quanto aos fundamentos e condenação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005658-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMILY KAISER KOTHE (REQUERIDO)

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005658-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THOMPSON SERVICOS 

MEDICOS S/S REQUERIDO: THAMILY KAISER KOTHE, IVANICE KAISER 

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, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, 

conforme se percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de 

conciliação e deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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 

Novo 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. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por THOMPSON SERVIÇOS MÉDICOS S/S em desfavor de 

THAMILY KAISER KOTHE e IVANICE KAISER. Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que “A primeira requerida firmou com a autora, por meio do seu 

sócio, Contrato de Prestação de Serviços Médicos, na data de 10 de abril 

de 2.017, tendo por objeto os serviços descritos na cláusula 1. A título de 

contraprestação, a primeira requerida se comprometeu ao pagamento do 

valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), ocasião em que a 

sua genitora, segunda demandada, emitiu cheques de sua titularidade para 

o pagamento dos serviços em questão. Contudo, quando da compensação 

bancária, os cheques foram devolvidos pelo banco sacado por 

insuficiência de provisão (motivo 11), e por divergência de assinatura 

(motivo 22), acarretando com isso, evidente prejuízo à autora. Nesse 

contexto, no intuito de receber o seu crédito amigavelmente, a autora 

procurou as requeridas que, por seu turno, não manifestaram qualquer 

interesse no pagamento do débito, justificando, pois, o ajuizamento da 

presente demanda. “(Sic). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Inicialmente convém afastar a prescrição da cártula encartada aos autos, 

tendo em vista que a possibilidade de o credor cobrar a quantia descrita 

em cheque prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, 

do Código Civil, contados do dia seguinte à data de emissão estampada no 

título: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO - 

CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO 

TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - SÚMULA DO STJ - RECURSO A 

QUE SE DÁ PROVIMENTO A possibilidade de o credor cobrar a quantia 

descrita em cheque por meio de ação monitória prescreve em 05 (cinco) 

anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada no título, 

conforme restou pacificado através de julgamento em sede de Recurso 

Repetitivo e da Súmula n. 503 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024121639777001 

MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) Assim, 
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partindo dessa premissa, entendo que a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio do 

cheque emitido pela parte ré. Com efeito, outro caminho não há a não ser 

julgar procedente a pretensão. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno a parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 10.400,00 (dez mil e 

quatrocentos reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária 

pelo índice do INPC a contar da data do efetivo inadimplemento e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

data da citação; e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006807-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DAIANE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006807-30.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULA 

DAIANE ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WELINGTON FAVERO 

PEREIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/1995. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

oposta por PAULA DAIANE ALVES em face de WELINGTON FAVERO 

PEREIRA. Prima facie, nota-se que a parte reclamada APRESENTOU 

IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA, conforme decisão retro junto ao ID. 

23458112. A parte Impugnante, BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, “insurge-se em face da parte 

embargada WELINGTON FAVERO PEREIRA, qual tornou-se credor de uma 

dívida representada por uma Nota Promissória na quantia de R$ 22.406,73 

(vinte e dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos). E 

salienta que por diversas vezes o Embargado, entrou em contato, visando 

o pagamento do crédito, no entanto, todas as tentativas restaram-se 

infrutíferas, e como não possuiu outra tentativa, propôs a ação, 

objetivando a satisfação do crédito oriundo. E demais a mais, declara que 

nunca viu o Embargado, e que não possui vínculo de negócios, e que 

desconhece qualquer dívida, bem como a nota promissória. A Executada 

frisa a narração inicial que o Exequente relatou que é credor da mesma, e 

que por diversas vezes tentou entrar em contato para negociar a dívida, 

mas não obteve êxito, recorrendo ao Poder Judiciário. Mas assevera, que 

não conhece e que nunca teve contato com o Embargado, e que não 

recebeu ligações ou cobrança referente a dívida. Afirma que o Embargado 

não à cobraria pelas vias extrajudiciais, no entanto que não há dívida e 

relação jurídica. E pede que seja observado que o título tem como 

beneficiário o próprio Exequente, e que não houve o ato de endosso, 

firmando que não há um terceiro na causa. A Embargante expressa que 

possui dificuldade para se defender e provar que não possui dívida 

pendente, reforçando o fato de não ter tido contato e não conhecer o 

Exequente. A Embargante desenvolve a tese de se tratar de um 

estelionato, que no caso o Embargado estaria usufruindo do poder 

judiciário e as regras de processo de execução para obter enriquecimento 

ilícito. “(Sic). Não obstante a dicção do art. 914, NCPC, ao presente caso 

vigora o princípio da especialidade, que determina a aplicação subsidiaria 

do Código de Processo Civil à Lei nº 9.099/95 somente aos casos em que 

não exista previsão específica nesta. Regulamentando a oposição de 

Embargos à Execução tem-se o art 53 da referida Lei que, ao contrário do 

CPC, exige a segurança prévia do Juízo, o que já foi explanado 

e x a u s t i v a m e n t e  j u n t o  a  s e n t e n ç a  n o s  a u t o s  n . 

1011292-10.2018.8.11.0015. In casu, denoto que a peça de impugnação 

tem apenas caráter protelatório, posto que seu único fundamento se 

assemelha com razões recursais, mormente não se admite reverter 

emissão de título executivo extrajudicial que foi exarado assinatura do 

emitente, a qual não foi contestada pela parte impugnante. Uma vez que a 

parte Executada não arguiu quaisquer outras teses específicas quanto 

aos valores penhoras, tais como impenhorabilidade, a presente 

Impugnação deve ser rejeitada e dado o prosseguimento ao feito. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE à IMPUGNAÇÃO À PENHORA, 

determinando o regular prosseguimento da presente execução, em seus 

ulteriores termos expropriatórios. Lance-se esta decisão no processo 

executivo associado, restando lá também indeferido os pedidos neste 

processo repetidos. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias de prosseguimento ao feito requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção, ou seja, para informar dados bancários de 

modo a expedir o competente alvará judicial. 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012600-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANDERSON JOSE GODOY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012600-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADOLFO PAULI REQUERIDO: 

NANDERSON JOSE GODOY DE OLIVEIRA 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. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ADOLFO PAULI em 

desfavor de NANDERSON JOSÉ GODOY DE OLIVEIRA. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante “Alega o Requerente que no dia 23 de 

dezembro de 2016, por volta das 6h45min da manhã, o mesmo se 

deslocava para seu serviço, quando no cruzamento da Rua das 

Primaveras com Avenida Governador Júlio Campos, após o sinal do 

semáforo abrir foi surpreendido por um veículo em alta velocidade que 

ultrapassou o sinal vermelho, vindo a ocasionar sérias lesões, tanto 

físicas quanto financeiras e psicológicas. Que no momento do 

abalroamento, o Requerido não prestou os devidos socorros ao Autor, 

evadindo-se do local, o que foi confessado em suas declarações 

prestadas na DELPOL local no dia 31 de janeiro de 2017. Que o Requerido 

declarou ainda que no momento do acidente passava pelo local um policial 

do Corpo de Bombeiros e que este efetuou os primeiros socorros. Que o 

Autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos, podendo se constatar 

séria lesão nos tendões nos dedos da mão, não conseguindo mais abrir a 

mão esquerda, inclusive com perda da força no órgão. Pugna pela 

procedência da ação, com condenação do Requerido pelos prejuízos 

causados a título de danos morais e estéticos no valor a ser atribuído pelo 

juízo.” (Sic). Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Analisando detidamente os fatos 
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alegados na inicial, bem como os documentos colacionados aos autos tal 

como o depoimento da testemunha MARIA APARECIDA DA SILVA, qual 

confirmou que a parte autora estava parada no semáforo quando abriu o 

sinal verde e neste momento foi abalroado o autor pelo veículo da parte 

reclamada; assim, tenho que o autor possuí razão em seus argumentos. 

De outro vértice, tenho que a pare autora não comprovou os alegados 

danos materiais através de notas fiscais ou orçamentos dos exames, 

internação ou reparos em sua motocicleta, pelo que tenho como 

prejudicado tal pleito, mormente que nem mesmo a exordial especifica nos 

pedidos um valor estimado a ser indenizado. Nesta esteira, o dever de 

indenizar moralmente se reveste de força ao mensurar o abalo no íntimo e 

no campo psíquico da parte autora, em que teve graves transtornos em 

sua saúde, mormente que ficou entre a vida e a morte, consoante os 

vastos exames e relatórios médicos acostados junto a proemial. Vejamos: 

Responsabilidade civil. Danos decorrentes de acidente de trânsito. Colisão 

de veículo automotor com animais (vacas) na pista. Ação de reparação de 

danos materiais julgada parcialmente procedente e improcedente o pedido 

reconvencional. Cerceamento de defesa. Não ocorrência . 

Desnecessidade de dilação probatória. Responsabilidade objetiva do 

proprietário dos animais. Artigo 936 do CC. Réu que não se desincumbiu 

do ônus de provar causas excludentes de responsabilidade: culpa 

exclusiva da vítima ou força maior. Alegação de tentativa de furto, com 

corte da cerca, acarretando a fuga dos animais. Fato que não isenta o 

proprietário dos animais de responder pelos prejuízos. Danos materiais no 

veículo comprovados. Adoção do orçamento de menor valor apresentado 

pelo autor. Honorários advocatícios. Verba fixada com moderação e 

segundo critérios legais. Recurso improvido. Não há cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando os elementos 

necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos. O juiz é 

o destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização 

daquelas necessárias ao seu convencimento. A pretensão de oitiva de 

testemunha arrolada pelo réu revela-se despicienda, quando já consta nos 

autos a versão dos fatos por ela apresentada no termo de declarações 

feito na delegacia de polícia por ocasião do acidente. Nos termos do artigo 

936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por 

este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, daí 

decorrendo a responsabilidade objetiva do dono do animal independente 

da culpa pelo evento. No caso, o réu, proprietário dos animais que 

estavam na pista, não se desincumbiu do ônus de provar causa 

excludente de sua responsabilidade, restando não evidenciada a alegada 

força maior, motivo pelo qual exsurge o dever de indenizar os prejuízos 

materiais comprovados no veículo do autor. Os honorários de advogado 

fixados em R$ 1.000,00 não merecem ser reduzidos, pois observam os 

parâmetros do artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil. A 

verba arbitrada mostra-se condizente com a natureza da causa, o 

trabalho desenvolvido e o tempo despendido, remunerando 

adequadamente os advogados da parte adversa. (TJ-SP - APL: 

00002698720138260356 SP 0000269-87.2013.8.26.0356, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 07/05/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/05/2015) Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade, proporcionalidade, levando em consideração as 

condições econômicas da parte reclamante e reclamada, e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada, a título de danos 

morais, a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, destinados a parte autora pelos danos 

morais sofridos; e o faço com resolução do mérito nos moldes do artigo 

487, I do NCPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 1003513-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MEIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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 SENTENÇA Processo: 

1003513-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCILENE MEIRA DO 

PRADO REQUERIDO: 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 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE VENCIMENTOS proposta por 

MARCILENE MEIRA DO PRADO em face de ESTADO DE MATO GROSSO. 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, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de Agente 

Penitenciário. Por seu turno o MUNICÍPIO suscitou preliminar de 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, no mérito, insurgiu-se contra os fatos 

alegados pela parte Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. De outro norte, verifica-se que comporta acolhimento parcial a 

PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO nos seguintes moldes. 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 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). Conforme 
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extrai-se da petição inicial o promovente ajuizou a presente demanda em 

15/04/2016, 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, em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo. Desta forma, ACOLHO parcialmente 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 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 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis ue o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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 
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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. 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; b) 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; 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 na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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. 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: 

1012384-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARLETE COSTA DE MIRANDA 

CORDEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ORIGINAL DO 

SPC E SERASA, posto que EXTRTATO ORIGINAL DO SPC E SERASA, eis 

que o documento encartado aos autos é suficiente ao deslinde da 

presente demanda. De seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, eis que a esse se confunde com a análise da própria 

demanda. Por fim, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

JUDICIAL, eis que a lide prescinde de realização de perícia judicial. 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. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por ARLETE COSTA DE MIRANDA CORDEIRO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que nunca ajustou nenhum contrato de consumo com a parte ré, pelo que 

requer a declaração de inexistência do débito junto a reclamada e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 
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a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. “In casu”, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se 

eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Tal prática 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância total de R$ 239,07 (duzentos e trinta e nove reais 

e sete centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir dos 

respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais fixados em 1% 

ao mês a partir da citação da parte Requerida e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

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

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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. P. I. C. _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010739-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALEX MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO OAB - MT26026/O 

(ADVOGADO(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010739-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO ALEX MORO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012707-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012707-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JUREMA ROSA DE MORAES 

REQUERIDO: 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, inciso 

I do CPC/15. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, eis que 

a regra aplicável a presente demanda é a do artigo 27 do CDC. De 
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seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Por fim REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO DO 

SPC E SERASA ORIGINAL, posto que a ausência de extrato original não 

trará prejuízo a presente demanda. 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 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUREMA 

ROSA DE MORAES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

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

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

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

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

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

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

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

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação junto ao SPC e 

SERASA é indevida, haja vista que afirma categoricamente que jamais 

manteve qualquer relação de consumo com a parte reclamada. Por sua 

vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e 

ausência de danos morais em razão de exercício regular de direito em 

razão de boleto divergente ao costumeiramente emitido pela parte 

reclamada, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da manutenção do nome da parte 

reclamante até o ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de 

responsabilização civil pela cobrança indevida, posto que as provas 

apresentadas não são aptas a comprovar a relação de consumo. Ora, a 

parte reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. No caso, a parte autora demonstrou de forma 

suficiente os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano 

moral e nexo causal, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança e da 

negativação, a declaração da inexistência do débito é a medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de 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 data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 1012544-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON JONATHAN NICOLAU FRANCISCO (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012544-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEYSON JONATHAN 

NICOLAU FRANCISCO REQUERIDO: 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, inciso I do CPC/15. Prima facie, 

REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Por 

fim REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO DO SPC E 

SERASA ORIGINAL, posto que a ausência de extrato original não trará 
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prejuízo a presente demanda. 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 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEYSON 

JONATHAN NICOLAU FRANCISCO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que 

afirma categoricamente que jamais manteve qualquer relação de consumo 

com a parte reclamada. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente 

exercício regular de direito e ausência de danos morais em razão de 

exercício regular de direito em razão de boleto divergente ao 

costumeiramente emitido pela parte reclamada, sendo relevante esclarecer 

que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou 

qualquer outro documento que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da manutenção do nome da parte reclamante até o 

ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de responsabilização civil 

pela cobrança indevida, posto que as provas apresentadas não são aptas 

a comprovar a relação de consumo. Ora, a parte reclamada é responsável 

pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, a 

parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança e da negativação, a declaração da inexistência do débito é a 

medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO 

À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, 

ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de 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 data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 

1012694-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDILSO TEOFILO 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. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

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 
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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 Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDILSO TEÓFILO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que 

afirma categoricamente que não possuí nenhum débito junto a parte 

reclamada, pelo que requer a declaração de inexistência dos débitos e a 

configuração de danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão 

somente exercício regular de direito e ausência de danos morais em razão 

de exercício regular de direito em razão de boleto divergente ao 

costumeiramente emitido pela parte reclamada, sendo relevante esclarecer 

que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou 

qualquer outro documento que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da manutenção do nome da parte reclamante até o 

ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de responsabilização civil 

pela cobrança indevida, posto que as provas apresentadas não são aptas 

a comprovar a relação de consumo. Ora, a parte reclamada é responsável 

pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, a 

parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança e da negativação, a declaração da inexistência do débito é a 

medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO 

À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, 

ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de 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 data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 

1012668-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSIVAN RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, posto que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. 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 
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. 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. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por JOSIVAN 

RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

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

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

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

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

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

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

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

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que nunca ajustou nenhum contrato de 

consumo com a parte ré, pelo que requer a declaração de inexistência do 

débito junto a reclamada e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. “In casu”, de acordo com as provas produzidas 

pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para 

tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter 

vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais. 

Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, 

o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância total de R$ 2.586,81 (dois mil, quinhentos e oitenta 

e seis reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizada pelo INPC a 

partir dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação da parte Requerida e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

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

Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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. P. I. C. _________________ [1] [...] ?A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012667-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012667-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENILSON ROSA DA SILVA 

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. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

E A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, eis que as teses se confundem 

com o próprio mérito, e o extrato acossado é suficiente ao deslinde da 

presente demanda. 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 
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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 DENILSON ROSA DA SILVA 

que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada BANCO 

BRADESCO S/A, 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 

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 outras restrições 

lançadas por outras empresas, contudo são posteriores 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012632-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR DOS SANTOS (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012632-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDAIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, eis que as teses se confundem 

com a análise do próprio mérito. 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 VALDAIR DOS SANTOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A, uma 

vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, alegando fraude. A 

parte requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular do direito 
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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 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 pela mesma empresa, 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$ 2.000,00, 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$ 2.000,00 (dois 

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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012465-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BATISTA SOARES (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012465-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA BATISTA 

SOARES REQUERIDO: 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, inciso I do CPC/15. Prima facie, 

REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO DE SPC E SERASA e 

a PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, eis que as teses se 

confundem com a análise do próprio mérito. 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 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FRANCISCA BATISTA SOARES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 
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presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que 

afirma categoricamente que procedeu com o cancelamento da linha 

existente com a parte requerida, sem ter deixado nenhum débito pendente. 

Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito 

e ausência de danos morais em razão de exercício regular de direito, 

sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da manutenção do nome da parte 

reclamante até o ajuizamento desta demanda, e lhe desobrigue de 

responsabilização civil pela cobrança indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, através de 

protocolos. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança e da 

negativação, a declaração da inexistência do débito é a medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de 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 data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 

1010917-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELENICE BERNARDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, ANA PAULA STEINBACH - 

ME 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, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De um mesmo modo, RECONHEÇO DE OFÍCIO A 

LEGITIMIDADE PASSIVA das empresas rés, posto que o termo fornecedor 

é o gênero daqueles que desenvolvem atividades no mercado de 

consumo. Assim, toda vez que o CDC refere-se a “fornecedor” está 

envolvendo todos os participantes que desenvolvem atividades, sem 

nenhuma distinção, conforme dicção do artigo 18 do CDC, tendo esta total 

legitimidade a figurar na relação de consumo e processual. Dessa 

maneira, a norma do caput do art. 18 coloca todos os partícipes do ciclo 

de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o 

consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos 

envolvidos, exigindo seus direitos (NUNES, 2005, p.170). Nesse sentido: 

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO 

NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. 

AFIRMATIVA DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. 

IRRELEVÂNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA 

DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação 

da fabricante não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 

00488869120108260224 SP 0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/12/2013) 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. De seguimento, nota-se que a parte reclamada 

MÓVEIS ROMERA LTDA foi regularmente citada, conforme se percebe nos 

autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e deixando de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 Novo 

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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 
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Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ELENICE BERNARDINO DOS SANTOS em desfavor de MÓVEIS ROMERA 

LTDA e ANA PAULA STEINBACH - ME. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste aos 

autores. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

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

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

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

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

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Autor 

sustenta que “No dia 23 de abril de 2018, a parte Autora efetuou uma 

compra de uma LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER K398, 

INDUÇÃO PROF 110V, através da primeira Ré MOVEIS ROMERA LTDA - 

LOJA 033, no valor de R$ 1.228,14, conforme nota fiscal de nº 067.622 

(anexa aos autos). Acontece que o referido produto acima especificado, 

começou a ter problemas, não exercendo a sua finalidade de forma 

satisfatória. Diante do defeito no produto, a parte Autora dirigiu-se em 

07/12/2018 até a Loja da primeira Ré, que, após confirmar o defeito do 

produto, ordenou que encaminhasse o produto até a assistência técnica 

da Loja (segunda ré). Assim, a requerente entregou o produto a segunda 

requerida, a qual logo após ter feito a primeira análise, verificou que se 

tratava de um cabeçote rachado, entretanto, estava sem as peças para o 

respectivo conserto no momento, mencionando ainda que após o 

conserto, entraria em contato com a Requerente, a fim de buscar o 

produto. Contudo, passados alguns meses, sem nenhum retorno por parte 

das requeridas, a parte Autora se deslocou no dia 24/05/2019 até a 

segunda requerida, no qual pediram para que levasse a máquina de volta 

para a primeira requerida, pois não havia chegado as peças que 

precisava. Assim, conforme solicitada, a parte autora encaminhou o 

produto para a primeira Requerida, sendo atendida pelo Gerente Davi 

Moura Paz, que tirou várias fotos do produto e disse que encaminharia 

para a central, a fim de resolver a solução, mandando a parte autora para 

casa, juntamente com o produto, alegando que entrariam em contato para 

o respectivo conserto. Entretanto, surpreendentemente, no dia 

11/07/2019, a primeira requerida entrou em contato com a parte Autora, 

alegando que o motor estava queimado, portanto, não havia conserto, 

conforme cópia da ordem de serviço em anexo. Ocorre Excelência, 

conforme vídeo que segue em anexo nos autos, o produto não se 

encontra com o motor queimado, ligando normalmente, somente não realiza 

a sua finalidade, ou seja, a limpeza. Indignada com a resposta da primeira 

requerida, a parte se deslocou até a segunda requerida, a fim de 

compreender o porquê do motor queimado, sendo que lhe informaram que 

se tratava apenas do cabeçote rachado e não do motor queimado como 

alegado anteriormente. Após o ocorrido, a parte autora, foi novamente na 

primeira requerida a fim de demonstrar o laudo da segunda requerida, 

entretanto, lhe informaram, que não poderiam fazer mais nada. Desse 

modo, insatisfeita com o todo ocorrido, a Autora tomou a decisão de 

buscar arrimo perante esse ínclito juízo a fim de que encontre a tão 

desejada reparação do dano sofrido, uma vez que a normatização 

brasileira lhe assegura que todo dano deve ser reparado seja de caráter 

patrimonial e/ou moral. Nesse sentido, entendendo a Autora pela injustiça 

que ora suporta, é que vem à esse Douto Juízo para ver/ter aplicada a 

medida de justiça cabível a elucidação da lide.” (Sic). Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a falha na prestação de serviços e conduta 

ilícita da reclamada em não ter cumprido com seu papel a que está 

obrigada, enquanto que fornecedora/comerciante de produtos, sendo 

relevante frisar que a empresa ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

flagrante falha de prestação de serviços e prática ilícita, contrária aos 

ideais principiológicos do Código de Defesa do Consumidor. Analisando 

detidamente os autos, tenho que restou provada a existência de defeitos 

na lavadora adquirida, conforme consta na prova produzida pela parte 

autora estampados junto a exordial (Id. 22787330, 22787329 e 22787325), 

restando cabalmente demonstrado que a empresa ré não obedeceu para 

com o prazo a que alude o § 1º do artigo 18 do CDC, tampouco ofereceu 

os demais direitos da parte autora no tocante aos demais incisos que lhe 

possibilitam a substituição do produto por outro, a restituição imediata da 

quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Frise-se que ambas 

empresas rés sequer apresentaram provas nos autos, reconhecendo 

assim o erro e a falha no cumprimento de seu dever de observância frente 

aos direitos consumeristas. Ora, as reclamadas são responsáveis pela 

falha na prestação de serviços, mormente porque a elas competiam o 

dever de cautela e atender com eficiência e prestatividade as demandas e 

problemas de seus consumidores (artigo 18 do CDC). De outro lado, as 

reclamadas não trouxeram elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstraram por meio de qualquer 

documento hábil a ausência de sua responsabilidade pela falha na 

prestação de serviços (artigo 6º, VIII do CDC c/c artigo 373, II do NCPC). 

No caso, a parte autora demonstrou de forma satisfatória os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, 

consubstanciado na falha na prestação de serviços que se espera o 

consumidor, inclusive até a presente data não teve a aludida lavadora 

reparada e nem o reembolso do valor pago pelo produto, fato que restou 

inequívoco nos autos. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, contudo não é o caso dos autos. Nesse entendimento: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

SEGURADORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NO 

POLO PASSIVO. VEÍCULO BMW ADQUIRIDO ZERO KM E NO VALOR DE 

R$ 165.000,00. ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOR COM PERDA DE TRÊS 

PNEUS E UMA RODA. QUATRO MESES PARA CONSERTO ANTE A 

INEXISTÊNCIA DO PRODUTO E NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA COMERCIANTE E FABRICANTE NO OCORRIDO. 

EXEGESE DOS ARTIGOS 18 E 32 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA ACOLHIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 E 

MANTIDO. AUTOR QUE É DENTISTA E TRABALHA EM OUTRA CIDADE, 

QUE NECESSITANDO DE VEÍCULO TEVE DE ADQUIRIR OUTRO. VALOR 

FIXADO ATÉ MÓDICO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DA 

FABRICANTE NÃO ACOLHIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005586086, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005586086 RS, Relator: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 31/07/2015, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2015) 

Com efeito, a situação vivenciada pela parte reclamante causou angústia e 

cansaço, afetando o bem-estar psicológico, de modo que o dano moral 

afigura-se in re ipsa. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que todo 

aquele que causar prejuízo a terceiros pratica um ato ilícito. Vejamos: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Cabe 

salientar que não há que se exigir prova da existência do dano moral 

alegado pela parte, pois, é normativo e decorre do sofrimento da vítima 

devido o caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano 

moral, mas de prova do fato que gerou a frustração e o desgaste 

psíquico. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que 

se vê dos autos, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta a extensão do 

dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições 

econômicas das partes. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 
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contida na inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a reclamadas, de 

forma solidária, procedam com a substituição do veículo adquirido ou que 

as reclamadas paguem o valor de R$ 1.228,14 (um mil, duzentos e vinte e 

oito reais e quatorze centavos), sob pena de conversão em perdas e 

danos, devendo tal quantia ser devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de danos morais, 

CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013332-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

FABIANO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT24286/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: 

1013332-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA DE BRITO SILVA, 

FABIANO CARDOSO REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A 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, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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 

Novo 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. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. Demais disso, 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 301 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JÉSSICA DE BRITO SILVA e FABIANO 

CARDOSO em desfavor de ÁGUAS DE SINOP S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

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

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

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

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta o autor o que segue: “Os reclamantes pediram o ligamento da 

água na data de 18/12/2017, conforme PROTOCOLO de número 

2017/120968 (doc02), tendo preenchido todo os requisitos, foi realizada a 

ligação da água, podendo os reclamantes usarem o serviço regularmente. 

Ocorre que na data de 01/08/2019, a ÁGUAS DE SINOP, sem nenhuma 

notificação ou aviso prévio ou com qualquer parcela da água em atraso 

para que se desse motivo, realizou o Corte da Água dos reclamantes, que 

só foram tomar conhecimento da situação ao chegarem em casa do 

trabalho. Para o dissabor dos reclamantes tomaram nota com vizinhos, 

que lhe contaram que ÁGUAS DE SINOP, chegou e cortou alegando “falha 

cadastral da matrícula”. Na data de 02/08/2019, o reclamante se dirigiu a 

ÁGUAS DE SINOP, para solicitar a imediata religação, PROTOCOLO 

2019/70472 (doc03), foi informado que foi cancelada aquela matrícula 

anterior, por estar com erros no endereço e no número do relógio, e 

fizeram uma nova matricula, o que causa, muita estranheza, tendo em 

vista que no momento da ligação da água foi fornecido todos os dados de 

praxe, que solicitam, bem como foto da mureta, estando tudo regular e foi 

feito o uso regular durante mais de um ano, notasse a arbitrariedade e 

descaso com o consumidor, sendo ainda informado que seria religado no 

prazo de 48hrs. Para surpresa dos reclamantes os dias passaram, e não 

foi feita a religação, sendo assim , após mais de 120hrs, o serviço não foi 

realizado causando incontáveis intemperes e dificultando e muito os 

afazeres domésticos, ficaram sem água pra lavar roupa, o que inclusive 

fez a autora ir trabalhar sem uniforme, e a fez levar uma ADVERTENCIA 

NO TRABALHO por “Dirigir-se a uma reunião com cliente sem o uso 

obrigatório do uniforme, sendo de seu conhecimento que tal atitude era 

passível de advertência”, tomar banho e até a águas dos cachorros, entre 

outras atividades que necessita a de água. O autor voltando a sede da 

referida empresa na data de 07/08/2019, solicitando informações 

referente a Religação em atraso causando inúmeros transtornos aos 

autores, foi informado que a “EQUIPE” iria ao local na mesma data 

07/08/2019, conforme comentários do atendimento (doc04). Pode-se notar 

que foi extrapolado o prazo e muito de 48hrs, pior ainda que os 

reclamantes não tiveram culpa nenhuma, no corte, tão somente o descaso 

da referida empresa, que já é fato notório em nossa Cidade de Sinop, na 

péssima prestação de serviço.” (Sic). Verifica-se que a parte reclamante 

apresentou provas suficientes para a análise da demanda, comprovando 

os fatos supra narrados. A reclamada restou totalmente revel. Pois bem. 

Tenho que a reclamada possuí razão. In Casu, tenho que a parte 

reclamada assumiu em sua conduta a total desídia e negligência da parte 

ré, ao deixar de fornecer elemento essencial à manutenção da vida 

cotidiana, lançando sorte e improvável certeza de que o consumidor 

poderia dias sem o abastecimento de água por parte da concessionária 

(artigo 14 do CDC). Assim, a situação acima exposta restou dever de 

indenizar incontestável, in re ipsa. Ademais, não é prudente reconhecer 

que o fato não tenha ultrapassado a linha do mero dissabor, haja vista que 

a parte autora passou a conviver transtornos devidamente comprovados. 
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Logo, se incumbiu a parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação do 

serviço, o dano moral e nexo causal. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade, ressaltando que a falha ocorreu por falta de cuidados nos 

procedimentos realizados pela Reclamada. Portanto, os fatos são 

incontroversos e a ação impende ser, de plano, julgada procedente sendo 

desnecessário efetuar maiores fundamentações, nos termos do artigo 20, 

da Lei nº 9.099/95. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento a cada 

parte autora, da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; e o faço com resolução do mérito a teor do 

artigo 487, I, do NCPC/2015. 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. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012372-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDERLICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, posto que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito; assim como REJEITO A 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO DO SPC E SERASA, posto que o 

extrato acossado aos autos é suficiente a presente demanda. 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. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por EDERLICE DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente que 

nunca ajustou nenhum contrato de consumo com a parte ré, pelo que 

requer a declaração de inexistência do débito junto a reclamada e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 
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pedido. “In casu”, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se 

eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Tal prática 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância total de R$ 255,32 (duzentos e cinquenta e cinco 

reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês a partir da citação da parte Requerida e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

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

Ainda, CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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. P. I. C. _________________ [1] [...] ?A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010852-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CEZAR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. De seguimento, REJEITO A 

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL, posto que a parte reclamada 

sequer acostou contrato escrito com a assinatura da parte reclamante, 

mormente que a lide prescinde de realização de perícia judicial. Por fim, 

REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, eis que a tese aplicável a 

presente demanda artigo 27 do CDC. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar falha em prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por JÚLIO 

CÉZAR DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO PAN S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que o requerente aduz “ter 

formalizado operação de cartão de crédito com o réu, qual seja, o de nº 

4346393947002006, registrado em nome da parte Requerida, o que 

causou-lhe prejuízos, haja vista que alega ter sido vítima de fraude na 

contratação da operação, motivo pelo qual pleiteia a condenação do banco 

a indenizá-la perante esse Douto juízo. Porém, razão não lhe assiste, pois, 

conforme se demonstrará a seguir, a conduta da instituição financeira 

está pautada na boa-fé e respeitou todas normas vigentes no 

ordenamento jurídico pátrio.” (Sic.) In casu, denoto que a parte reclamada 

é responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque 

afrontou totalmente os princípios norteadores do direito do consumidor em 

transparência contratual, se é que se pode falar em contratação lícita no 

presente caso, demonstrando verdadeira afronta legal a conduta da 

empresa reclamada (artigo 6º e artigo 14, ambos do CDC). De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova, que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário de proceder com 

empréstimo e desconto indevido, ônus que lhe cabia demonstrar em razão 

da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se tratar de 
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relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com 

resistência e negligência na prestação de serviços a que fica obrigada 

perante o consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de 

Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC). De outra banda, denoto que a 

parte reclamante deixou de comprovar quantas parcelas foram 

descontadas de seus holerites, de modo a conferir veracidade e 

segurança jurídica esperada. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no 

momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em 

situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação 

configura dano in re ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Neste norte, 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). Nesta toada, 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 dos reclamantes, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com 

amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: I – DECLARAR A RESCISÃO 

DO AVOCADO CONTRATO; II - CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação (artigo 405 do CC). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012410-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR APRIGIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012410-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDEMIR APRIGIO DE 

MELO REQUERIDO: OI S/A 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. Demais disso, 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 

demais 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por CLAUDEMIR 

APRIGIO DE MELO em desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

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

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que “recebeu uma ligação da Ré no dia 

01/08/2019 na qual o atendente oferecia um plano de migração para a 

operadora Oi, e após ouvir a proposta oferecida, o autor informou que iria 

analisar o plano e daria um posicionamento posteriormente, sendo 

informado que após 62horas o setor de ouvidoria da operadora entraria 

em contato para confirmar ou não a migração, a fim de que a Ré 

procedesse com o envio de um novo chip ao autor, liberando a utilização 

do plano ofertado após a realização da portabilidade, uma vez que na 

época dos fatos o autor era cliente de outra operadora (Vivo). Autor 

informa que, nos termos da gravação referente ao atendimento realizado 

no dia 01/08/2019 pela Ré, resta evidenciado o desinteresse do mesmo, 

bem como, a não contratação de qualquer plano, ficando condicionada à 

nova ligação por parte da operadora Ré a fim de se obter a confirmação 

ou não da migração. Ocorre que, em nenhum momento o autor recebeu 

nova ligação da Ré para informar que não tinha interesse na migração de 

operadora, uma vez que estava satisfeito com seu plano atual. Entretanto, 

pouco tempo depois, o autor notou que se celular não estava funcionando 

há aproximadamente cinco dias, momento em que procurou sua atual 

operadora e foi informado que havia sido feita a portabilidade do número 

para a operadora Oi, e que somente após o cancelamento do plano 

poderia ser feita nova portabilidade. O autor procurou o PROCON do 

município de Sinop/MT e após contato do órgão com a Ré, o autor foi 

informado que fora aberto protocolo junto à operadora, sendo feita a 

transferência do número do autor para o plano pré-pago, a fim de realizar 

nova portabilidade para sua antiga operadora (Vivo), e solicitado o 

cancelamento do número referente ao chip enviado pela Ré, sendo 

informado de que caso o protocolo seja dado como improcedente, o autor 

deverá pagar uma multa de R$ 1.098,00. Entretanto, até a presente data, 

não se obteve qualquer deslinde para a situação, sendo que a Ré passou 

a cobrar o referido valor do autor através de ligações, não restando 

alternativa ao autor senão a via judicial a fim de solucionar o impasse.” 

(Sic). A reclamada, em sua defesa nega que houve falha na prestação de 

serviços, pugnando pela não configuração de dano moral passível de 

indenização. Nada obstante a parte reclamada não tenha acostado provas 

sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de forma 

eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante na 

presente lide, POSTO QUE SEQUER SEU NOME FOI ENVIADO JUNTO AO 

SPC E SERASA, OU SEQUER MENCIONOU PROTOCOLOS OU OUTRAS 

PROVAS DE FORMA A CORROBORAR SEUS ARGUMENTOS. Devendo 

apenas ser procedido com o cancelamento do avocado contrato por ser 

direito do consumidor. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 
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Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 

renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 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. 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, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

parcial procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, para tão somente 

declarar a rescisão do contrato entre as partes e determinar que a 

reclamada cessem as cobranças alusivo ao contrato em tela, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia limitada 

ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e o faço com julgamento do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC/2015. 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012012-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSA DE OLIVEIRA ALVES (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012012-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE ROSA DE OLIVEIRA 

ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – eis que 

a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela parte reclamada, uma vez que 

desconhece o débito. A reclamada, em sua peça de bloqueio, limita-se a 

afirmar exercício regular do direito e ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a 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 da relação jurídica que motivou a negativação. Neste norte, 

infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise ao extrato, verifico que, a parte requerente possui 

outras restrições anteriores junto a outras empresas e bancos, qual débito 

não está sendo discutido judicial. Com efeito, 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. 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”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012559-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012559-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. 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 as provas dos autos são 

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

probatória. A parte autora ingressou com ação objetivando o desfazimento 

do contrato, em razão de ter alegado nunca ter celebrado os avocados 

contratos em debate, além de repetição do indébito. A parte demandada é 

uma instituição financeira, autorizada a operar no sistema financeiro 

brasileiro. A modificação, pretendida pelo autor, é muitas vezes julgada no 

Juizado Especial, mas o pedido de devolução das parcelas deve ser 

líquido. Ou seja, o autor deve demonstrar a quantidade de parcelas 

descontadas e requerer o valor de forma expressa, líquida o valor que 

pretende ser devolvido bem como o valor original do empréstimo cedido. 

Nos Juizados Especiais, há necessidade de provimento líquido, pois não 

há previsão do procedimento de liquidação de sentença. Por outro lado, a 

previsão do artigo 14, §1º, III, da Lei 9.099/95 determina seja o pedido 

inicial acompanhado de seu valor, o que não se verificou na postulação. 

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. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 
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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. Intime-se. Cumpra-se. 

P. I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012570-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO ALEXANDRE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012570-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANIZIO ALEXANDRE ARAUJO 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ANIZIO 

ALEXANDRE ARAÚJO em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. 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 as provas dos autos são 

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

probatória. A parte autora ingressou com ação objetivando o desfazimento 

do contrato, em razão de ter alegado nunca ter celebrado os avocados 

contratos em debate, além de repetição do indébito. A parte demandada é 

uma instituição financeira, autorizada a operar no sistema financeiro 

brasileiro. A modificação, pretendida pelo autor, é muitas vezes julgada no 

Juizado Especial, mas o pedido de devolução das parcelas deve ser 

líquido. Ou seja, o autor deve demonstrar a quantidade de parcelas 

descontadas e requerer o valor de forma expressa, líquida o valor que 

pretende ser devolvido bem como o valor original do empréstimo cedido. 

Nos Juizados Especiais, há necessidade de provimento líquido, pois não 

há previsão do procedimento de liquidação de sentença. Por outro lado, a 

previsão do artigo 14, §1º, III, da Lei 9.099/95 determina seja o pedido 

inicial acompanhado de seu valor, o que não se verificou na postulação. 

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. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

P. I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013275-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

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. GISLAINE 

APARECIDA DA SILVA RIBEIRO ajuizou em face de VIVO S.A a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ante a inscrição 

de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 129,78. Em 

sua exordial a requerente nega a existência do débito e da relação 

jurídica. Por seu turno a promovida arguiu pela ausência de extrato oficial 

do SPC/SERASA e a impossibilidade de inversão do ônus probatório. No 

mérito sustenta pela regularidade da relação jurídica, existência dos 

débitos e improcedência dos danos morais. Formulou pedido contraposto e 

condenação por litigância de má-fé. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. A promovida também possui acesso aos bancos de dados de 

negativações, portanto, caso acredite que a promovente esteja ocultando 

prévias negativações ou que o extrato apresentado nos autos não 

corresponde à realidade 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. Conforme se extrai da 

petição inicial a parte Requerente inicialmente nega a existência do débito 

e da relação jurídica. Em que pese tais argumentos, a promovida 

satisfatoriamente demonstrou a existência de liame subjetivo entre as 

partes materializado pelo contrato anexado no id nº 27170848 que traz 

cópia exata do RG apresentado pela promovente no id nº 25264255, p. 5. 

Incumbe ressaltar que, neste cenário, há posicionamento firmado pela 

douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica. Vide: 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 apostas 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). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência da demanda. De 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto assoreando a máquina judiciária. Em que pese o esforço 

argumentativo da promovente sua conduta possui nítido caráter 

reprovável que impõe a sanção da litigância de má-fé. Em sua impugnação 

à contestação esta nega a ocorrência de dano à promovida. Contudo, em 

sua petição inicial a promovente afirma: Após a consultar nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, […] de um suposto contrato nº 2146268906, uma vez 

que não possui vínculo comercial junto à empresa reclamada. (grifo 

nosso). Todavia, ante a prova documental juntada com a contestação a 

promovente alterou seu discurso e passou a afirmar que apenas não 

reconhece a existência de débitos: Veja Excelência que não há litigância 

de fé do reclamante, esse continua a desconhecer a dívida, pois nunca foi 

informado que possuía débitos em abertos com a reclamada. (grifo 

nosso). A litigância de má-fé da promovente se percebe da análise, como 

um todo de suas manifestações. Há a utilização de termos genéricos e 

vagos ao longo da petição inicial, que permitem, tal como ocorre no 

presente caso, adulterar a narrativa fática de acordo com o exposto na 

contestação. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele 

que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para 

propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 
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relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem 

como origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. 

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 parte Requerente a pagar a 

importância total de R$ 129,78 devidamente atualizada pelo INPC e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês ambos a partir dos respectivos 

vencimentos. Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 9,9% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1013550-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013550-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAYONARA GORETTI 

BIOLCHI REQUERIDO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME 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. MÉRITO 

Trata-se de RESCISÃO DO CONTRATO c/c restituição de parcelas pagas 

promovida em face de IMOBILIARIA TARUMA LTDA – ME. Diz ter dela 

adquirido um imóvel e no decorrer do contrato a Autora pagou o total de 

R$ 4.214,00 (quatro mil, duzentos e quatorze reais) . Informa que por 

motivos de saúde da Reclamante não foi mais possível adimplir com o 

contratado, e em contato com a Reclamada foi informado que seria 

devolvido somente R$ 1.290,00, ou seja, retenção de 70% do valor pago. 

Requer seja decretada a rescisão contratual, seja determinada a 

restituição dos valores pagos devidamente corrigidos, com retenção de 

10% a 25% como forma de compensar por eventuais despesas. Pois bem. 

Apesar de devidamente citada, conforme se verifica no ID. 26297682, a 

Reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, não 

apresentando qualquer justificativa para a sua ausência, o que implica nos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Decido. Versa o 

caso a respeito de resolução de compromisso de compra e venda de 

imóvel urbano em face da impossibilidade financeira da parte requerente, 

compradora, que almeja restituir-se daquilo que efetivamente pagou, com 

deságio de 10%. O conflito independe de instrução, suficientemente 

elucidado pela prova documental e o direito a ser aplicado, a demandar 

julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do CPC. Cumpre 

realçar que as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

devem ser aplicadas ao caso dos autos, já que, nos termos do art. 2º da 

Lei nº 8.078/1990: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". E, de acordo 

com o art. 3º do mesmo CDC: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O que 

significa analisar a vulnerabilidade do consumidor, observar cláusulas 

iníquas, interpretar cláusulas de maneira favorável ao consumidor 

aderente, valorizar a função social do contrato, respeitar a probidade e a 

boa-fé objetiva, inverter o ônus da prova, facilitar a defesa do 

hipossuficiente etc. No caso em apreço, a parte promovente celebrou 

contrato com a parte promovida para adquirir o imóvel na condição de 

destinatário final. Além disso, a parte promovida atua no mercado na 

comercialização de imóveis. Assim, o caso deve ser interpretado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor. Registre-se, ainda, que não há 

dúvida acerca da natureza tipicamente de adesão do Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, conforme ID. 

25512090. Primeiramente, há que se examinar a despeito da rescisão 

contratual perante a obrigatoriedade contratual da pacta sunt servanda. 

Ora, se o consumidor declara sua impossibilidade de prosseguir com o 

negócio jurídico firmado, não há motivos a que não se abrevie a sua saída, 

o que seria mesmo ultimado com os consectários de sua anunciada 

inadimplência. De modo que criar resistência e impor a manutenção do 

contrato quando uma das partes já não possui condições de mantê-lo não 

representa benefício para nenhuma das partes. E até contraria sua função 

social. Admitida a resolução unilateral do contrato por iniciativa do 

consumidor, mesmo porque há previsão de cláusula resolutiva tácita dos 

contratos em geral, a teor do art. 474 do Código Civil. Portanto, viável a 

resolução do contrato, ainda que unilateral, assumindo os ônus 

decorrentes, proporcionais e razoáveis, até para não provocar defeso 

enriquecimento ilícito. No que tange aos valores a serem restituídos, certo 

é que as parcelas efetivamente pagas devem ser devolvidas ao 

compromissário comprador, porém com a retenção de um percentual 

sobre o valor desembolsado que compense a promitente vendedora dos 

intuitivos ou sintomáticos prejuízos. Muito embora a relação entre as 

partes seja de consumo, deve a parte promovente juntar documentos 

mínimos a instruir o feito, haja vista que os comprovantes dos pagamentos 

realizados são documentos que devem lhe pertencer, descabendo ao 

adversário produzir provas do que pode inexistir. O que faz nos IDs 

25512641 e 25512643. No que concerne á restituição do que foi pago, a 

parte requerida não descumpriu suas obrigações contratuais, tendo em 

vista que, de acordo com a exordial, o autor requereu voluntariamente a 

rescisão contratual em razão de não ter mais condições financeiras para 

continuar honrando seus compromissos. Portanto, tem-se que a 

responsabilidade pela resolução contratual é exclusiva do 

compromitente-comprador. Embora o rompimento do contrato tenha sido 

motivado pela incapacidade financeira da parte compradora, não se 

mostra razoável privá-la da restituição de boa parcela dos valores por ela 

desembolsados, respeitadas as regras acima explicitados. O instrumento 

contratual prevê uma multa de 20% do valor todas da transação, o que se 

mostra excessivamente oneroso. Com efeito, nos termos do art. 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as cláusulas que 

“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade”. Neste contexto, ainda que por culpa do autor, de 

rigor é devida a restituição dos valores pagos. Entretanto não deve ser 

integral, conforme dispõe a Súmula 543 do C. STJ: “Súmula 543 - 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”. Trata-se de um contrato a envolver 

aquisição de um imóvel sem qualquer edificação, terreno urbano de nua 

propriedade, pela qual, em sua consecução, a parte promovente pagou 

menos de 10% do valor da transação, a indicar não onerar 

consideravelmente a parte promovida na restituição do que tiver que 

devolver. O que implica a conveniência e justiça de a restituição dar se 

imediatamente e em uma única parcela, de acordo com a determinação 

vertida na súmula supra. Mesmo porque injustificável a devolução 

paulatina de algo que já foi liquidado de um contrato resolvido cujo bem, 

devolvido à parte promovida, pode ser renegociado incontinenti, pois 

reincorporado ao acervo patrimonial desta, amenizado ou mesmo 

eliminando transtornos/prejuízos. Desta forma, tenho que a retenção de 

10% se mostra suficiente para cobrir as despesas administrativas e 

demais custos, incluindo eventuais multas, que ainda compensa a perda e 

expectativa do negócio concluído e, por outro lado, evita enriquecimento 
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sem causa. Assim, deve a requerida devolver 90% (noventa por cento) 

dos valores pagos pelo autor, desconsiderados eventuais encargos 

moratórios, mas somente o que foi pago pelo preço, acrescido de 

correção monetária desde a data de cada desembolso e juros moratórios 

a contar do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, o seguinte 

aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO 

ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGAGO. PRECEDENTES. 1. As razões do 

agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão 

agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "na hipótese de 

resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência 

dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das 

parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os 

juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da 

decisão" (RESP 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015). 3. Agravo 

interno a que se nega provimento”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgInt-EDcl-AREsp 1.123.573; Proc. 2017/0152032-9; SE; Quarta Turma; 

Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/06/2018; DJE 01/08/2018; Pág. 2008) 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para: I. DECLARAR rescindido o compromisso 

de venda e compra de imóvel discutido. II. DECLARAR abusivas e nulas de 

pleno direito a cláusula contratual de multa por desistência, por afrontar o 

texto do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. III. CONDENAR a 

parte promovida a restituir 90% do valor comprovadamente pago, na 

ordem R$ 3.792,60 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta 

centavos) devidamente corrigidos pelo INPC e juros de moral de 1% ao 

mês, ambos a partir desta data. 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, 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: 1013650-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIDE LUCIA ZAMBIAZI (REQUERENTE)

J. Z. M. (REQUERENTE)

MARCIA ANA ZAMBIAZI (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013650-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI, JULIA ZAMBIAZI 

MELGAREJO, SILEIDE LUCIA ZAMBIAZI REQUERIDO: 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 9.099/1995. 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 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. 

Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO XAVIER LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012268-63.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MAURILIO XAVIER LOPES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por Oi S/A em face da sentença proferida no id nº 

23338369, aduzindo em síntese OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e 

OBSCURIDADE. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Em que pese seus 

argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria 

de mérito, o que é incabível pela via pretendida. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ainda erro material 

na sentença objurgada. A fundamentação adequada, ainda que contrarie 

a posição doutrinária majoritária, não representa qualquer tipo de vício e 

não pode ser considerado “erro material”. Assim, devido ao livre 

convencimento do magistrado, devidamente fundamentada a decisão e, 

apresentando seus argumentos, não existiria equívoco material algum, 

ainda que se tratasse de uma posição minoritária. Assim sendo, se a parte 

Embargante entende que a sentença é errônea, devem propor o 

competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas pela 

Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso 

específico. Como se não bastasse, os Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes só tem sido admitido em casos excepcionais e ainda 

assim se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não 

se subsume ao caso em espécie. No mesmo sentido, os seguintes 

precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE 

OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal por 

via de embargos, pois, tal recurso não tem o condão de modificar decisão, 

vez que se presta tão somente para corrigir erro material manifesto ou 

afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes no acórdão.? 

(TJMT ?Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto 

Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? NÃO-ACOLHIMENTO. Os 

embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, são cabíveis na hipótese de obscuridade, contradição ou 

omissão, contudo a doutrina e a jurisprudência, tendo por base o artigo 

463 do mesmo diploma processual admitem ainda a sua utilização para 

provocar o juízo a sanar erro material ou de cálculo, admitindo a 

jurisprudência, também, o manejo daqueles com efeitos infringentes sobre 
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a decisão embargada, se assim for pedido pela parte interessada. Não há 

que se falar em contradição a ser sanada, quando evidente o propósito do 

embargante em questionar decisão que lhe foi desfavorável, protelando o 

curso normal do feito. Para que se possa emprestar aos embargos caráter 

infringente, mister se faz a presença de situação tida como excepcional, 

tal como a ocorrência de erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que 

não está a ocorrer no caso em apreço.? (TJMT ?Emb Decl. nº69000/2008 

? 3ª Câm. ? Des. Rel. Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta 

forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os seus 

fundamentos. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos por ambas as partes e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a 

sentença em todos os seus termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009823-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SESTARI (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: 

1009823-89.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO CESAR SESTARI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por PAULO CESAR SESTARI 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 DE SERVIÇOS DE SAÚDE, Referência CE-007 em 02/09/2002. 

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 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 

24/07/2019. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, 

eventuais parcelas inadimplidas até 24/07/2014 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 02/09/2002. Veio a juízo, com o propósito definido de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento a partir de 

24/07/2014. 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 02/09/2003, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/09/2002. 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 02/09/2003 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 – a partir de 

24/07/2014 - 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 
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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. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006734-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RODRIGUES DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-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: 

1006734-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLEI RODRIGUES DE 

CASTILHO 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 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por SIRLEI 

RODRIGUES DE CASTILHO em face de MUNICIPIO DE SINOP. A 

controvérsia dos autos 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, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM CE13, conforme termo de posse e de entrada 

em exercício datada de 29/08/2008. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP 

suscitou preliminar de quanto ao valor da causa, ilegitimidade ativa e a 

prescrição, no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A PRELIMINAR 

quanto a atribuição do VALOR DA CAUSA não comporta acolhimento. O 

valor da causa é requisito da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso 

V do CPC, cuja ausência pode levar à extinção do feito. Contudo, ainda 

que esteja firmada a obrigatoriedade de atribuir-se à causa valor, mesmo 

sem conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291, 

CPC, o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não 

patrimoniais, é possível a atribuição por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais”. Tal hipótese 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. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. 

VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL NO INVENTÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ÔNUS DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO 

REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPI - AC: 201600010015102, 

Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA 

ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). 

Igualmente não prospera a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA, isto pois 

o REAJUSTE postulado pela parte Autora 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). De 

outro norte, verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de 

PRESCRIÇÃO. 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 

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). 

Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi nomeado e entrou 

em exercício no ano de 2006, 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 (30/11/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES quanto ao VALOR DA CAUSA e 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 modo 

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 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 
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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 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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 
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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. Vale destacar que 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 26/05/2015, as eventuais parcelas inadimplidas até 26/05/2010 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o 

promovente, processualmente probo e de boa-fé, veio a juízo, com o 

propósito definido de receber a diferença da URV a partir de 01/2019. 

Portanto, a parte promovente faz jus a referida diferença da URV a partir 

de 26/05/2010. Nessa esteira, em 21 de dezembro de 2011, foi 

promulgada 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. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao adicional 

em questão entre o período de 26/05/2010 e 21/12/2011. 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 no período de 26/05/2010 e 21/12/2011; b) 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; 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 na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013616-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICIO ANTONIO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-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: 

1013616-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLEUNICIO ANTONIO PRADO 

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. MÉRITO A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto ao direito de gozo das férias da reclamante 

relativas ao período de licença para capacitação profissional realizada no 

período de 01/06/2012 01/12/2013. Aduz que após o retorno da licença 

para capacitação profissional não lhe foi oportunizado o gozo das férias 

relativas ao período de licença e que no período de férias dos servidores 

da educação do Município, a Requerente deveria trabalhar, cumprindo 

atividade na unidade educativa e em desvio de função na secretaria da 

unidade educativa a qual é lotada, com atribuições de Técnico 

Administrativo Educacional. Informa que elaborou requerimento 

administrativo, requerendo que fosse concedido à ela o gozo das férias 

relativas ao período de licença para capacitação profissional, nos termos 

do que determina a Lei Complementar 062/2011. Ao final informa que tal 

requerimento foi indeferido, sob o fundamento de que no artigo 107 da Lei 

254/93, (Estatuto do Servidor público do Município de Sinop), estabelece 

que o servidor que, no decorrer do período aquisitivo de férias, tiver 

usufruído de afastamento para cursos, por período superior a 6 meses, 

não terá direito a férias. Pois bem. In casu, a Requerente teve negado pelo 

Requerido, o direito ao gozo das férias, relativas ao período da licença 

para capacitação profissional, sob a infundada alegação de que o 

servidor que esteve sob licença para cursos por período superior a 6 

meses, perde o direito às férias, com base na Lei 254/93. Primeiramente, 

necessário denotar que a Lei Complementar n° 062/2011 é uma Lei 

Especial destinada aos servidores da educação de Sinop e a Lei 254/93 e 

uma lei geral, a todos os servidores que não possuem uma Lei especifica. 

Desta forma, pelo princípio da especialidade revela-se que a norma 

especial afasta a incidência da norma geral. Lex specialis derogat legi 

generali. A norma se diz especial quando contiver os elementos de outra 

(geral) e acrescentar pormenores. Deste modo, entendo que aos 

profissionais da educação do Município de Sinop-MT são regidos por 

Estatuto próprio (Lei Especial), a saber a Lei Complementar n° 062/2011 a 

qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica 

do Município de Sinop. Assim, tomando a referida Lei Complementar n° 

062/2011 como norma ao caso concreto, em seus artigos 57 e 58 

estabelecem que o Profissional da Educação Pública Básica do Município 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 30 (trinta) dias 

de acordo com o calendário escolar, bem como usufruirá de 15 (quinze) 

dias de recesso findo o primeiro semestre letivo, garantido o terço 

constitucional, senão vejamos: Art. 57. O Profissional da Educação Pública 

Básica do Município em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais 

de 30 (trinta) dias de acordo com o calendário escolar: § 1º. O Professor 

usufruirá de 15 (quinze) dias de recesso findo o primeiro semestre letivo. 

§ 2°. O Profissional da Educação Pública Básica do Município, em exercício 

fora da Unidade Educativa gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, 

conforme escala de onde estiver prestando serviço. § 3º. É vedado levar 

à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 4º. É proibida a acumulação 
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de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo 

de 02 (dois) anos. Art. 58. Será pago ao Profissional da Educação Pública 

Básica do Município, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

do subsidio. Quando a questão da licença para capacitação profissional, o 

artigo 69 da Lei Complementar 062/2011 estabelece que será considerado 

de efetivo exercício as ausências ao servidor em virtude de licença para 

qualificação profissional, senão vejamos: Art. 69. Além das ausências ao 

serviço previstas no Art. 72, são considerados como de efetivo exercício 

os afastamentos em virtude de: VII - licença; e) qualificação profissional; 

Portanto, a servidora e ora requerente faz jus às férias e respectivo 

adicional referentes aos períodos em que esteve licenciada, sob pena de 

locupletamento ilícito. 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 o Município de Sinop à concessão do gozo das 

férias à Requerente, referente ao período aquisitivo compreendido entre 

01/06/2012 a 01/12/2013 (de 2012/2013), em que esteve sob o gozo de 

licença para capacitação profissional, com o devido pagamento do valor 

corresponde as férias mais o adicional de 1/3. Deixo de condenar o 

promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CASTRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004886-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS CASTRO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

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. Fundamento e 

decido Trata-se de ação indenizatória contra o Detran/MT em que o autor 

postula a reparação civil de danos morais e materiais em virtude da falha 

na prestação do serviço pelo réu que, fez a transferência do veículo para 

a pessoa de ORLANDO ALVES DE SOUZA, sem autorização, posto que 

não havia preenchido o documento de transferência do veículo a terceiro. 

Como os cheques dados pelo comprador voltou, não pode mais reaver o 

veículo, por culta da ré, requerendo assim a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais, no valor do veículo, na 

monta de R$ 12.000,00 e danos morais. A parte autora aponta dissídio 

jurisprudencial com paradigma, que no seu entender, "reconhece a 

legitimidade e o nexo causal da conduta omissiva do Detran em realizar a 

transferência do veículo em seu sistema, sem contudo haver documento 

hábil para tanto. No mesmo contexto, aponta a violação dos artigos 6º, X e 

14 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral; 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. 

Afirma que o Detran é obrigado, por força de Lei Federal, a averiguar toda 

a documentação para que seja efetivada a transferência em seu sistema 

de informática, sendo que a falha na prestação deste serviço 

(transferiram a titularidade do documento do veículo sem, contudo, haver 

documento autorizando sua realização) constitui ato ilícito e gera 

responsabilidade civil. Em contestação o Detran afirma que não pode ser 

garantidor da segurança nas negociações de particulares, requerendo a 

improcedência da ação. Pois bem. De início, importa ressaltar que a 

questão a ser resolvida é única e trata da responsabilidade do Detran/MS 

por falha na prestação do serviço público. No contexto, nota-se que o 

dano causado ao autor é anterior à transferência realizada pelo Detran, 

aperfeiçoando-se com a realização do negócio jurídico de compra e 

venda, consumado pela tradição. Desta forma, ainda que o serviço público 

tivesse sido prestado de forma eficaz, não evitaria o dano. O nexo de 

causalidade decorre unicamente da conduta do terceiro não sofrendo 

influência imediata do serviço público ineficiente. Nesse sentido a 

jurisprudência firma das Turmas que compõe a Primeira Seção: 

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO - VISTORIA QUE CONSIDERA REGULAR A SITUAÇÃO DO 

VEÍCULO - POSTERIOR APREENSÃO POR SE TRATAR DE VEÍCULO 

FURTADO- ADULTERAÇÃO DE CHASSIS - FALHA NA VISTORIA – 

PRETENDIDA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 1. Esta Corte possui 

entendimento no sentido de que a perda do bem por ato administrativo da 

autoridade policial, em razão de se tratar de veículo furtado, não pode ser 

imputada ao órgão de trânsito que registrou o bem. 2. Ainda que a vistoria 

tenha sido realizada e considerada regular a situação do veículo, posterior 

apreensão por se tratar de veículo furtado, não revela nexo de 

causalidade para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado. 

3. O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros 

ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa se a 

Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato 

ilícito, não respondendo pelos danos deste decorrentes. 4. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 859.183/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 07/12/2009); RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. REGISTRO E VISTORIA DE VEÍCULO ANTERIORMENTE 

FURTADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. I - A 

responsabilidade pela perda do automóvel por ato administrativo – em 

razão de tratar-se de veículo furtado – não deve ser imputada ao órgão de 

trânsito que registrou o bem. Segundo a moldura fática delineada pelo 

acórdão recorrido, o registro foi feito depois da tradição, ou seja, depois 

de já consumado o fato danoso contra o qual se irresignou o recorrido. 

Nesse contexto, ainda que a vistoria realizada pelo recorrente houvesse 

detectado a irregularidade, isso apenas evidenciaria o fato ilícito 

pré-existente, que, por isso, não pode ser imputado ao ato do Estado. Não 

tendo este concorrido com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, 

não responde pelos danos deste advindos, não havendo, também, que se 

falar em nexo de causalidade. II – Recursos especiais providos (REsp 

863.376/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 09/04/2007); 

P R O C E S S U A L  C I V I L .  A D M I N I S T R A T I V O .  A U S Ê N C I A 

DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. VEÍCULO REGISTRADO PELO DETRAN. RES FURTIVA. 

APREENSÃO EM DILIGÊNCIA POLICIAL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DO 

ESTADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E 

STJ. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a 

quo." (Súmula 211/STJ) Ausência de prequestionamento do art. 22 da Lei 

nº 8.078/90. 2. "Veiculo admitido a registro, pelo departamento estadual de 

trânsito, a requerimento do adquirente, mas que depois se verificou haver 

sido objeto de furto. Ausente o nexo causal, entre a atividade do 

funcionário e o prejuízo enfrentado pelo mencionado adquirente, não se 

acha caracterizada a responsabilidade civil do estado. Precedentes do 

Supremo Tribunal Federal" ( RE nº 134298/SP). 3. Não pode o DETRAN ser 

responsável por ato criminoso de terceiro ou pela culpa dos próprios 

compradores. O comprador que perde o bem por ato administrativo da 

autoridade policial, na busca e apreensão de veiculo furtado, pode 

promover ação de indenização contra o vendedor. Art. 1.117 do C. Civil. 

Precedentes. Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Precedentes 

jurisprudenciais do STJ e STF. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e improvido. (REsp 493.318/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJ 23/06/2003); RESPONSABILIDADE DO DETRAN. COMPRA DE 

VEICULO FURTADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I - Não pode o Detran ser 

responsável por ato criminoso de terceiro ou pela culpa dos próprios 

compradores. Ofensa ao art. 348 do C.P.C. não caracterizada. II - Recurso 

especial não conhecido (REsp 23.306/GO, Rel. Min. Antônio de Pádua 

Ribeiro, Segunda Turma, DJ 17/04/1995); EVICÇÃO. ATO 

ADMINISTRATIVO. APREENSÃO POLICIAL. VEICULO FURTADO. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O comprador que perde o bem 

por ato administrativo da autoridade policial, na busca e apreensão de 

veiculo furtado, pode promover ação de indenização contra o vendedor. 

Art. 1.117 do C. Civil. Precedentes. Art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar os 

promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013167-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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. MARIA 

RAQUEL DA SILVA ALVES ajuizou em face de BANCO LOSANGO S.A. a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ante a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo valor de 

R$ 120,46. A controvérsia dos autos cinge-se na existência de danos 

morais em decorrência de inscrição de débito já quitado. Ressai dos autos 

que a parcela vencida em 10/06/2019 somente foi quitada em 18/07/2019 

no valor atualizado de R$ 120,46. Contudo, em decorrência deste atraso a 

promovida inseriu o nome da promovente em cadastro de inadimplentes em 

29/07/2019 (id nº 25186576), portanto, em momento posterior à quitação. 

Não há que se falar em INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL por ausência de 

comprovante de endereço em nome da promovente quando, a própria 

promovida, junta aos autos (id nº 27067138) contrato pactuado entre as 

partes contendo endereço desta urbe. Igualmente não prospera a alega 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR se, no mérito da contestação, a promovida 

sustenta tese diametralmente oposta àquela defendida pela promovente. 

Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar 

questões de nulidade passo a análise do mérito. A pretensão autoral 

comporta acolhimento. Em sua defesa de mérito a promovida sustenta 

ausência de pretensão resistida e afirma que a inscrição ocorreu de forma 

regular ante a inadimplência da promovida. Por fim, sustenta que a partir 

da parcela nº 04, vencida em 10/04/2019, os pagamentos efetuados pela 

promovente se tornaram constantes e, em suas palavras: Percebe-se, 

como disposto acima, que as demais parcelas a partir da parcela 06 tem 

data de pagamento posterior a data de vencimento da parcela. O que 

ocorreu neste caso foi a continuidade da negativação, uma vez que o 

contrato não se encontrava com pagamento regular. A inclusão ocorreu 

somente em 29/07/2018, pois foi a parcela com atraso superior a 30 dias. 

No mais, a exclusão da negativação ocorreu em 12/10/2019, momento no 

qual o contrato ficou com pagamento regularizado. A exclusão não 

ultrapassou o prazo de cinco dias úteis previstos em lei. Em síntese, a 

promovida justificou a manutenção do nome da promovente em cadastro 

de inadimplentes em razão dos atrasos nas parcelas posteriores. 

Contudo, a promovida torce o ordenamento jurídico pátrio a seu bel prazer. 

Havendo a quitação do débito era dever da promovida observar o prazo 

previsto no art. 43, §3º, CDC. Neste sentido vide: CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. 

NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades 

credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito 

mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da 

dívida, devem providenciar o cancelamento do registro negativo do 

devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do 

seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados 

da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as 

quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência 

interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, dependerão do efetivo 

ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. […] 4. A 

inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes. 5. Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1149998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012 - grifo nosso). 

Conforme histórico de pagamentos (id nº 27067137, p. 8) a parcela 

vencida em 10/06/2019 foi quitada em 18/07/2019 e teve sua quitação 

recebida pelo sistema da Ré em 19/07/2019. Ainda, com base nesta tela é 

possível constatar o óbvio: ao tempo da negativação, 29/07/2019, a 

parcela em questão, vencida em 10/06/2019, já não mais estava 

inadimplente e a promovida tinha ciência de tal fato. Poderia ter optado a 

promovida por inserir o nome da promovente em virtude da parcela 

subsequente, vencida em 10/07/2019 e somente adimplida em 05/09/2019. 

Porém, optou por negativar o nome da promovente por parcela já quitada e 

mantê-lo até a regularização das demais parcelas em atraso. Tal ato 

revela nítido interesse punitivo ao evitar os custos de inserir novamente o 

nome da promovente pelas dívidas inadimplidas postergando a sanção por 

uma dívida já quitada em detrimento de outras. Não há que se falar em 

exercício regular de um direito na inscrição do nome da autora em 

cadastro de maus pagadores por dívida quitada antes mesmo da inscrição 

ou mesmo na sua manutenção como forma punitiva por atrasos 

posteriores. Há que se falar em abuso de direito e ato ilícito em verdade. O 

dano moral decorre da anotação negativa ocorrida após a quitação do 

débito. Neste sentido: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA LIDE PRINCIPAL 

- CONTRATO Nº P6995693 DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA DANO IN RE IPSA - NEXO 

CAUSAL EVIDENCIADO INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONTRATO Nº U3756238 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: COBRANÇA EM DUPLICIDADE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO IN RE IPSA NEXO CAUSAL EVIDENCIADO 

LIDE SECUNDÁRIA COBRANÇA EM DUPLICIDADE INFORMAÇÃO 

PRESTADA PELA LITISDENUNCIADA, SEM QUALQUER INGERÊNCIA DA 

LITISDENUNCIANTE SOROCRED. […] (TJSP, Apelação Cível 

0038065-14.2003.8.26.0114; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão 

Julgador: N/A; Foro de Campinas - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 

14/03/2012; Data de Registro: 19/03/2012 - grifo nosso). 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Negativação após quitação de 

dívida - Ausência de prova acerca de eventual segunda parcela não paga 

- Ilicitude demonstrada - Danos morais evidentes - Quantum fixado 

razoável e suficiente - Redução indeferida - Recurso não provido. (TJSP, 

Apelação Cível 0072703-17.2009.8.26.0000; Relator (a): Rubens Cury; 

Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª. 

Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2010; Data de Registro: 10/05/2010 

- 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 conduta da promovida, 

por todo o exposto, se reveste de reprovabilidade acentuada que deve 

refletir no quantum indenizatório fixado para fins de cumprimento do 

caráter pedagógico da reparação. Como destacado, a promovida 

conscientemente optou por inserir o nome da promovente em cadastro de 

inadimplentes em 29/07/2019 por débito que já estava quitado desde 

18/07/2019 do qual tomou conhecimento em 19/07/2019. Ainda, 

conscientemente, manteve o nome da promovente inserido em cadastro de 

inadimplentes até que a promovente regularizasse as demais parcelas em 

atraso, o que ocorreu em 12/10/2019. Nesse cenário tenho por razoável 

fixar o dano moral em R$ 6.500,00 que se revela 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 pelo promovente para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

deferida no id nº 25240986 e CONDENAR a requerida no pagamento da 

importância de R$ 6.500,00 a título de DANOS MORAIS 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 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010619-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINTO DOS SANTOS (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: 

1010619-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR PINTO DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Primeiramente, registro que o 

presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº. 85560/2016, 

que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados 

Especiais. 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. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/1995 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. MÉRITO: Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por VALDIR PINTO DOS SANTOS em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

03/11/2009 para o quadro efetivo no cargo de VIGIA, 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 8.880/1994, 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 13/08/2019, 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, forte 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013615-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES OAB - MT14188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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. ADRIANO 

BARBOSA CAMPOS ajuizou em face de NATURA COSMÉTICOS S.A a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ante a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes pelos valores de R$ 227,54 e R$ 326,00. 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 sustenta pela regularidade da 

relação jurídica, existência dos débitos, improcedência dos danos morais e 

incidência da Súmula 385, STJ. Não havendo arguição de 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. Em sua defesa a promovida afirma que o débito em 

questão se originou de relação jurídica mantida entre as partes. Aduziu 

que o promovente teria efetuado autocadastrado para tornar-se consultor 

e efetuar a revenda dos produtos, porém, não trouxe aos autos nenhum 

indício mínimo. Pelo procedimento explicitado no id nº 27215253, para a 

conclusão do cadastro se deve encaminhar, via sistema, cópia dos 

documentos pessoais. Ocorre que a promovida limitou-se a arguir a 

existência de uma relação jurídica sem trazer aos autos nem mesmo 

documentos que em tese deveria estar em seu poder. 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 
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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 quando o débito 

pre-existente encontra-se em discussão judicial, no caso concreto, a 

inscrição efetuada por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO é 

objeto dos autos nº 1013614-66.2019.8.11.0015. Portanto, 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. 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 25590192, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013204-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MORENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-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. 

ALEXSANDRO MORENO DA SILVA ajuizou em face de BANCO 

TRIÂNGULO S/A a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO ante a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes 

pelo valor de R$ 356,42. Em sua exordial o requerente nega a existência 

do débito e da relação jurídica. Por seu turno a promovida suscitou 

preliminar de incompetência. No mérito sustenta pela regularidade da 

relação jurídica, existência dos débitos e improcedência dos danos morais. 

Formulou pedido contraposto e condenação por litigância de má-fé. A 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia não se 

sustenta em razão da semelhança visual dos documentos de identificação 

apresentados nos autos. Incumbe ressaltar que, neste cenário, há 

posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido 

de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vide: 

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 apostas 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. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Sendo oportuno 

observar que não há qualquer controvérsia quanto a documentação 

carreada aos autos com a contestação tendo em vista que o promovente 

não ofertou impugnação à contestação. Nesta senda, somente seria 

possível cogitar a realização de perícia em documento cuja paira alguma 

controvérsia, o que não é o caso dos autos. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR e, por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise 

do mérito. Conforme se extrai da petição inicial a parte Requerente 

inicialmente nega a existência do débito e da relação jurídica. Em que pese 

tais argumentos, a promovida satisfatoriamente demonstrou a existência 

de liame subjetivo entre as partes materializado pelo contrato anexado no 

id nº 26635607, bem como cópia exata do RG do promovente (id nº 

26635603) idêntico ao apresentado pelo promovente no id nº 25201333, p. 

5. Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar 

a existência de relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição 

de diversas lides para tanto assoreando a máquina judiciária. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste 

sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. 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 parte 

Requerente a pagar a importância total de R$ 356,42 devidamente 

atualizada pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a 

partir dos respectivos vencimentos. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 7% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1013242-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GOMES CAMPOS (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))
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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. GISLAINE 

GOMES CAMPOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A ante a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes. Segundo consta de ambos os autos o nome da promovente 

apresenta duas restrições nos valores de R$ 311,09 e R$ 75,52 e, para 

cada um destes, a promovente ajuizou ação autônoma, respectivamente 

d i s t r i b u í d o s  s o b  o s  n º  1 0 1 3 2 4 2 - 2 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1013244-87.2019.8.11.0015. É inegável a evolução alcançada em nosso 

sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as quais, 

merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no 

artigo acima mencionado, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais 

flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A 

conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as 

relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica 

estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariedade […]. Tratando-se das mesmas partes e, ainda que 

referente a valores diversos, mas inseridos em uma mesma relação 

jurídica deve-se determinar a reunião dos feitos através da CONEXÃO 

como forma de evitar decisões conflitantes. Desta forma impõe-se a 

CONEXÃO entre as demandas 1013242-20.2019.8.11.0015 e 

1013244-87.2019.8.11.0015 a fim de evitar a possibilidade de prolação de 

sentenças contraditórias. Em cada uma das petições iniciais a promovente 

nega a existência da relação jurídica entre as partes e do débito. Por seu 

turno a promovida suscita a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

ausência de consulta extraída do balcão do SPC/SERASA, necessidade 

de audiência de instrução ante possível captação ilícita, bem como 

preliminar de inépcia da petição inicial. A inversão do ônus probatório será 

analisada no mérito da presente demanda. Tal como a promovente, a 

promovida também possui acesso aos bancos de dados de negativações. 

Portanto, caso esta acredite que o promovente estaria ocultando prévias 

negativações poderia, mediante simples consulta, obter tais dados e 

juntá-los nos autos visando comprovar fato impeditivo do direito do autor 

nos termos do art. 373, inciso II do CPC. A designação de audiência de 

instrução para a comprovação de alegada captação ilícita e não para 

produzir prova da contratação. Tal prática, captação ilícita, é infração ética 

que deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe e não tem o 

condão de, por si só, anular eventual direito da promovente. Por fim, não 

há que se falar em INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL por ausência de 

comprovante de endereço em nome da promovente quando, a própria 

promovida, junta aos autos (id nº 27240130 dos autos nº 

1013244-87.2019.8.11.0015) contrato pactuado entre as partes com 

endereço desta urbe. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, 

por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. 

Conforme se extrai da petição inicial a parte Requerente inicialmente nega 

a existência do débito e da relação jurídica. Em que pese tais argumentos, 

a parte Requerida satisfatoriamente demonstrou a existência de liame 

subjetivo entre as partes que se materializa através do contrato anexo no 

id nº 27240130 dos autos nº 1013244-87.2019.8.11.0015 o qual contém 

cópia idêntica do RG apresentado pela promovente nos ids nº 25235924 

dos autos nº 1013242-20.2019.8.11.0015 e id nº 25236670 dos autos nº 

1013244-87.2019.8.11.0015. Incumbe ressaltar que, neste cenário, há 

posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido 

de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vide: 

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. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência das demandas. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto assoreando a máquina judiciária. A litigância de má-fé da 

promovente se percebe da análise, como um todo de suas manifestações. 

Há a utilização de termos genéricos e vagos ao longo da petição inicial, 

que permitem, tal como ocorre no presente caso, adulterar a narrativa 

fática de acordo com o exposto na contestação. A legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. 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 parte 

Requerente a pagar os valores de R$ 311,09 e R$ 75,52 devidamente 

atualizados pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a 

partir dos respectivos vencimentos. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 7% sobre o 

maior valor da causa entre os feitos conexos, aplicando-se, por analogia, 

o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1006643-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MENDES DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-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: 

1006643-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA MENDES DA SILVA 

TOMAZ 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 
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DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por LUCIA 

MENDES DA SILVA TOMAZ em face de MUNICIPIO DE SINOP. A 

controvérsia dos autos 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, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de 

ENFERMEIRA CE23-1, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 08/08/2005. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou 

preliminar de quanto ao valor da causa, ilegitimidade ativa e a prescrição, 

no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte Autora, 

pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A PRELIMINAR quanto 

a atribuição do VALOR DA CAUSA não comporta acolhimento. O valor da 

causa é requisito da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso V do 

CPC, cuja ausência pode levar à extinção do feito. Contudo, ainda que 

esteja firmada a obrigatoriedade de atribuir-se à causa valor, mesmo sem 

conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291, CPC, 

o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não 

patrimoniais, é possível a atribuição por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais”. Tal hipótese 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. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. 

VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL NO INVENTÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ÔNUS DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO 

REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPI - AC: 201600010015102, 

Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA 

ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). 

Igualmente não prospera a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA, isto pois 

o REAJUSTE postulado pela parte Autora 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). De 

outro norte, verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de 

PRESCRIÇÃO. 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 

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). 

Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi nomeado e entrou 

em exercício no ano de 2006, 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 (30/11/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES quanto ao VALOR DA CAUSA e 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. A Lei nº. 8880/1994, 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 modo 

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 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 
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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 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. 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). Quanto a incidência de juros e correção 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. Vale destacar que 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 
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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 26/01/2015, as eventuais parcelas inadimplidas até 26/01/2010 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o 

promovente, processualmente probo e de boa-fé, veio a juízo, com o 

propósito definido de receber a diferença da URV a partir de 01/2019. 

Portanto, a parte promovente faz jus a referida diferença da URV a partir 

de 26/01/2010. Nessa esteira, em 21 de dezembro de 2011, foi 

promulgada 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. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao adicional 

em questão entre o período de 26/01/2010 e 21/12/2011. 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 no período de 26/01/2010 e 21/12/2011; b) 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; 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 na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. 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. 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: 1013244-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GOMES CAMPOS (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):

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. GISLAINE 

GOMES CAMPOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A ante a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes. Segundo consta de ambos os autos o nome da promovente 

apresenta duas restrições nos valores de R$ 311,09 e R$ 75,52 e, para 

cada um destes, a promovente ajuizou ação autônoma, respectivamente 

d i s t r i b u í d o s  s o b  o s  n º  1 0 1 3 2 4 2 - 2 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1013244-87.2019.8.11.0015. É inegável a evolução alcançada em nosso 

sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as quais, 

merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no 

artigo acima mencionado, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais 

flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A 

conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as 

relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica 

estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariedade […]. Tratando-se das mesmas partes e, ainda que 

referente a valores diversos, mas inseridos em uma mesma relação 

jurídica deve-se determinar a reunião dos feitos através da CONEXÃO 

como forma de evitar decisões conflitantes. Desta forma impõe-se a 

CONEXÃO entre as demandas 1013242-20.2019.8.11.0015 e 

1013244-87.2019.8.11.0015 a fim de evitar a possibilidade de prolação de 

sentenças contraditórias. Em cada uma das petições iniciais a promovente 

nega a existência da relação jurídica entre as partes e do débito. Por seu 

turno a promovida suscita a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

ausência de consulta extraída do balcão do SPC/SERASA, necessidade 

de audiência de instrução ante possível captação ilícita, bem como 

preliminar de inépcia da petição inicial. A inversão do ônus probatório será 

analisada no mérito da presente demanda. Tal como a promovente, a 

promovida também possui acesso aos bancos de dados de negativações. 

Portanto, caso esta acredite que o promovente estaria ocultando prévias 

negativações poderia, mediante simples consulta, obter tais dados e 

juntá-los nos autos visando comprovar fato impeditivo do direito do autor 

nos termos do art. 373, inciso II do CPC. A designação de audiência de 

instrução para a comprovação de alegada captação ilícita e não para 

produzir prova da contratação. Tal prática, captação ilícita, é infração ética 

que deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe e não tem o 

condão de, por si só, anular eventual direito da promovente. Por fim, não 

há que se falar em INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL por ausência de 

comprovante de endereço em nome da promovente quando, a própria 

promovida, junta aos autos (id nº 27240130 dos autos nº 

1013244-87.2019.8.11.0015) contrato pactuado entre as partes com 

endereço desta urbe. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, 

por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. 

Conforme se extrai da petição inicial a parte Requerente inicialmente nega 

a existência do débito e da relação jurídica. Em que pese tais argumentos, 

a parte Requerida satisfatoriamente demonstrou a existência de liame 

subjetivo entre as partes que se materializa através do contrato anexo no 

id nº 27240130 dos autos nº 1013244-87.2019.8.11.0015 o qual contém 

cópia idêntica do RG apresentado pela promovente nos ids nº 25235924 

dos autos nº 1013242-20.2019.8.11.0015 e id nº 25236670 dos autos nº 

1013244-87.2019.8.11.0015. Incumbe ressaltar que, neste cenário, há 

posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido 

de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vide: 

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. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 
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347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência das demandas. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto assoreando a máquina judiciária. A litigância de má-fé da 

promovente se percebe da análise, como um todo de suas manifestações. 

Há a utilização de termos genéricos e vagos ao longo da petição inicial, 

que permitem, tal como ocorre no presente caso, adulterar a narrativa 

fática de acordo com o exposto na contestação. A legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. 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 parte 

Requerente a pagar os valores de R$ 311,09 e R$ 75,52 devidamente 

atualizados pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a 

partir dos respectivos vencimentos. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 7% sobre o 

maior valor da causa entre os feitos conexos, aplicando-se, por analogia, 

o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1004455-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIGEIRINHO AUTO MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SEAWRIGHT GONCALVES OAB - SP248668 (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 SENTENÇA Processo: 

1004455-70.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LIGEIRINHO AUTO MECANICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 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. Fundamento e 

decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CC DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese 

narrando que Conforme notificação recebida aos 23/01/17 a REQUERIDA 

informa que em cumprimento de decisão judicial (ADI 100642/2013) os 

débitos da REQUERENTE datados de 18/09/2008, anteriormente quitados 

por meio sob a égide da Lei 9.481 /2010 que instituiu o Fundo de 

Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), foram cancelados e 

portanto, haveria um débito de R$19.415,45 a ser lançado novamente e a 

ser pago pela REQUERIDA. Na época, diante a situação de endividamento 

perante o Estado o contribuinte encontrou na Lei 9.481/10 e o seu Decreto 

regulamentador a melhor forma para solver-se, o que culminou no TERMO 

DE ACORDO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – CONTRATOS 

N° 5329569 e 5 3 2 9 5 6 7 para quitação dos débitos. No entanto, 

informou o Estado que efetuou o cancelamento dos acordos de 

parcelamento firmados com fulcro na Lei n° 9.481/2010 e Decreto n° 

526/2011 (FUNEDS) e, consequentemente, reimplantou no sistema conta 

corrente fiscal os créditos tributários (tributos mais encargos/penalidades) 

devidos antes da aceitação/adesão aos respectivos termos de acordo. 

Por conseguinte, diz ter abatido/deduzido os pagamentos realizados no 

âmbito do FUNEDS para agora exigir o pagamento de créditos tributários 

"remanescentes", declarados extintos pelo pagamento, remissão e anistia 

há muitos anos. Para sua surpresa, o contribuinte foi notificado 

eletronicamente pela SEFAZ-MT, de que o TERMO DE ACORDO, 

PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA acima relacionados, firmado 

com o Estado na vigência e sob a eficácia das Leis n° 9.482/2010 e n° 

10.236/2014, respectivamente o FUNEDS e o REFAZ, havia sido rescindido 

por força de decisões judiciais proferidas nos autos das ADIN 

100.642/2013 e 62.120/2015. Ou seja, o contribuinte passou a ser 

cobrado sobre créditos tributários extintos na forma da lei há vários anos, 

o que viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e a 

confiança depositada nas instituições. Não bastasse isso a Requerente se 

viu obrigada a efetuar o pagamento do débito que ressurgiu agora em 

2017, 9 (nove) anos após seu lançamento e quase 5 (cinco) anos do 

efetivo pagamento, tendo em vista que seus representantes legais sempre 

fazem transações em cartórios e utilizam de créditos, zelam por seus 

nomes, e estavam com certidões positivas perante a SEFAZ/MT. Assim, 

efetuaram o pagamento sob a égide de outra lei que instituiu o Programa 

de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Lei 10433/2016 - 

regulamentada pelo Decreto 704/2016), concedendo abatimento 

novamente do valor total de R$ 19.415,45 (dezenove mil quatrocentos e 

quinze reais e quarenta e cinco centavos), para um total de R$ 4.180,10 

(quatro mil cento e oitenta reais e dez centavos) na data de 31/01/2017 

(devidamente pagos conforme guia anexa). Aduz que a nulidade do 

parcelamento, instituído pela Lei n. 9.481/2010, não tem o poder de 

suspender o prazo prescricional do crédito tributário. Assevera que 

reconhecer a validade do Termo de Confissão de Dívida, atrelado ao 

FUNEDS, para fins de interrupção do prazo prescricional, implica no 

reconhecimento do direito adquirido pelo Estado-Fisco, ferindo os 

princípios da segurança jurídica, igualdade, razoabilidade, 

proporcionalidade e boa-fé, além da moralidade (princípio geral do direito 

público) e equidade, estes nos termos do art. 108, III e IV, do CTN. Diante 

disse que seja declarado a inexigibilidade dos créditos tributários então 

remidos e anistiados com base na Lei n° 9.481/2010 e do Decreto n° 

526/2011 (FUNEDS), agora reconstituídos pelo Estado conforme as 

Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial (ADI 100642/2013) e já 

pagos pela Requerente, determinando ao Estado à repetição de indébito, 

ou alternativamente, o pronunciamento da prescrição para todos os 

créditos objetos dos acordos rescindidos que, decorridos mais de cinco 

anos da data em que passaram a ser exigidos administrativamente pelo 

Estado, condenando-o ao pagamento devidamente atualizado do que fora 

pago indevidamente com a consequente repetição de indébito do valor 

pago. Pois bem. A parte autor afirma que, com a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS, pelo 

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a atribuição 

de efeitos ex tunc, todos os atos praticados sob o manto da referida 

legislação deixaram de existir, de forma que teriam sido 

cancelados/extintos todos os parcelamentos, pelo que a 

confissão/concordância necessária à adesão ao FUNEDS não poderia ser 

considerada como forma de interrupção do prazo prescricional, prevista 

no inciso IV do art. 174 do Código Tributário Nacional. Conforme a norma 

procedimental em vigor, o efeito pretendido pela Recorrente será 

concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do 

recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação 

analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC. Nessa esteira, analisando 

não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o 

objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a 
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probabilidade do direito invocado, porque não evidenciado o alegado 

decurso do prazo decadencial, porquanto, a princípio, tem-se que a 

constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo quinquenal, na 

forma do art. 173, I, do CTN. No que tange a alegação de prescrição, 

constato que como já dito alhures, os créditos foram constituídos 

definitivamente em 08.03.2012, conforme Termo de Confissão de Débito 

Fiscal e Pedido de Parcelamento FUNEDS – Decreto 526/2011 – débitos 

constantes do Conta Corrente Fiscal (id nº 5852816), Pois bem, ocorre 

que tais parcelamentos foram cancelados conforme informação recebida 

pelos Requerentes, por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial – ADI 100642/2013 Nº. 234621/54/28/2016, recebida em 

04.09.2016, noticiando que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no âmbito da ADI nº. 100642/2013, declarou a inconstitucionalidade da Lei 

nº 9.481/2010, e também que os artigos 11 a 13 da Lei nº. 10.236/2014, 

também foram declarados inconstitucionais, no âmbito da ADI n. 

62120/2015. Os Termos de Confissão de Débito Fiscal e Parcelamento 

Resgate – FUNEDS mencionados foram firmados com amparo na Lei 

Estadual nº 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento 

Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o decreto 

regulamentador em 19/7/2011 – Decreto nº 526/2011 e o Decreto Estadual 

nº 10/2015, que regulamentou o Programa de Recuperação de Créditos da 

Fazenda Pública Estadual – REFAZ, instituído nos termos dos artigos 1º a 

10 da Lei Estadual n°. 10.236/2014. Por sua vez, o Tribunal Pleno, na ADIN 

nº 100642/2016 e ADIN nº 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade 

da Lei nº 9.481/2010 e do Decreto nº 526/2011, bem como dos artigos 11, 

12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto 

Estadual nº. 30/2015, respectivamente, com efeitos ex tunc. Entenderam 

que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos 

tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. Assim, a priori, torna-se forçoso reconhecer a 

existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do 

artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, por 

compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato 

inequívoco do reconhecimento da dívida. Outrossim, o artigo 151, VI, do 

Código Tributário Nacional dispõe que suspende a exigibilidade do crédito 

tributário o parcelamento. Por conseguinte, entendo que o novo prazo 

prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do 

parcelamento datado de 04.09.2016, não havendo, em princípio, que se 

falar em prescrição, inclusive esse é entendimento do Tribunal de Justiça 

deste Estado a respeito da questão ora analisada, em sede liminar, senão 

vejamos: “TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº. 1001734-93.2017.8.11.0000 AGRAVANTES: VITO 

EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO E OUTROS AGRAVADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto por Vito Eduardo de Amorim Andrelino e Outros 

contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, 

Antecipada, Inaudita Altera Parte nº. 1001163-96.2017.8.11.004, indeferiu 

o pedido de depósito parcelado do valor do crédito tributário, para fins de 

suspensão de sua exigibilidade, por falta de pressuposto legal. Os 

Agravantes afirmam que a Lei Estadual nº. 9.481, de 20 de dezembro de 

2010, autorizou a instituição do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social 

de Mato Grosso (FUNEDS), posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 

526, de 19 de julho de 2011, porquanto, na condição de contribuintes do 

Estado de Mato Grosso, aderiram aos benefícios fiscais previstos nas 

mencionadas legislações, parcelando os débitos por ela indicados. Dizem 

que os benefícios fiscais previstos na Lei Estadual nº 9.481/10, 

regulamentada pelo Decreto nº 526/11, foram declarados inconstitucionais 

por meio da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 100642/2013 (ADI), 

julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cuja decisão transitou em julgado em 18-5-2015. Alegam que os 

parcelamentos foram cancelados por meio da Notificação de Cumprimento 

de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 Nº. 239131/54/28/2016, recebida 

em 5-9-2016, segundo a qual todos os atos decorrentes das Leis e 

Decretos invalidados não existiram. Assim, para fins de análise de 

prescrição, consideram a data de 5 de fevereiro de 2010, em que o crédito 

tributário foi constituído pelas GIA´s ITCD 2289 e 2562, em 5 de fevereiro 

de 2010, data em que os Requerentes declaram os bens que estão no 

inventário e que constituem o crédito tributário do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação. Por essa razão, afirmam que houve 

o transcurso de mais de 5 (cinco) anos até a data do recebimento da 

Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial em comento (artigo 150, § 

4º, do CTN). Defendem que, quanto ao perigo de dano e resultado útil do 

processo, ressai do fato de se tratar o crédito tributário de ITCMD, que 

deve ter comprovado seu pagamento no processo de inventário, e também 

do fato de que continua correndo em mora o crédito tributário até que os 

Recorrentes façam o pagamento, que, em razão do elevado valor, 

somente seria possível no caso de adesão ao novo parcelamento vigente. 

Demais disso, noticiam que, caso não seja autorizado nem mesmo o 

depósito em juízo do valor das parcelas, como medida para suspender o 

crédito tributário, e, por conseguinte, purgar a mora, a conta se tornará 

impagável, e ficará mais difícil ainda para os Recorrentes honrar o 

compromisso financeiro junto ao Fisco Estadual. Nesse contexto, pedem 

que seja flexibilizada a interpretação do artigo 151 do CTN, a fim de evitar 

uma blindagem de acesso à justiça aos Recorrentes, que, se não for 

concedido o depósito de forma parcelada, se verão obrigados a aderir ao 

novo parcelamento, para não apresentar restrições e continuar correndo 

a mora. Assim, requerem que seja reformada a r. decisão de Primeiro 

Grau, para: a) Que seja concedida a tutela provisória de urgência a fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído 

pelas Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 

Nº 239131/54/28/2016; 249011/54/28/2016; 245776/54/28/2016; 

245777/54/28/2016; 249008/54/28/2016, mediante autorização de garantia 

do Juízo, decorrente de depósito judicial no valor das parcelas que vinham 

sendo pagas pelos Recorrentes no parcelamento especial 

FUNEDS/REFAZ, em interpretação sistemática e ampla do disposto no 

artigo 151 do CTN c.c. o § 6º do artigo 98 do novo CPC; b) 

alternativamente, que seja concedido o pedido anterior, independente de 

garantia do Juízo; c) ou, ainda, na remota hipótese de não ser concedida 

nenhuma das situações retro, que seja determinada a IMEDIATA 

INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO para se manifestar sobre a 

prescrição aventada na inicial, com vistas a uma posterior apreciação com 

URGÊNCIA do pedido de tutela provisória. É o relatório. Decido. 

Constata-se, prefacialmente, a regularidade formal na interposição do 

presente Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos 

elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal. O artigo 

1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo 

ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de 

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tratando-se de tutela 

antecipada, caberá ao Agravante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: a) a 

demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Com o advento do parcelamento do FUNEDS, com base na Lei 9.481/2010 

e Decreto n. 526, os Requerentes aderiram ao referido parcelamento 

especial em 17-6-2013, gerando os parcelamentos a seguir descritos: Vito 

Eduardo de Amorim Andrelino Parcelamento 10597064 Luiz Andrelino Neto 

Parcelamento 10597063 Lucilayne Andrelino Parcelamento 10597048 

Regislayne Andrelino Barreto Parcelamento 10597036 Claudio Andrelino 

Parcelamento 10597057. Ocorre que os parcelamentos retro foram 

cancelados conforme informação recebida pelos Requerentes, por meio 

da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 Nº. 

239131/54/28/2016, recebida em 5/9/2016, noticiando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito da ADI nº. 100642/2013, 

declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 9.481/2010, e também que os 

artigos 11 a 13 da Lei nº. 10.236/2014, também foram declarados 

inconstitucionais, no âmbito da ADI n. 62120/2015. A despeito dos 

argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a 

concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de 

cognição sumária, porquanto os Termos de Confissão de Débito Fiscal e 

Parcelamento Resgate – FUNEDS mencionados foram firmados com 

amparo na Lei Estadual nº 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o 

decreto regulamentador em 19/7/2011 – Decreto nº 26/2011 e o Decreto 

Estadual nº 10/2015, que regulamentou o Programa de Recuperação de 

Créditos da Fazenda Pública Estadual – REFAZ, instituído nos termos dos 

artigos 1º a 10 da Lei Estadual n°. 10.236/2014. Por sua vez, o Tribunal 

Pleno, na ADIN nº 100642/2016 e ADIN nº 62120/2015, declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e do Decreto nº 526/2011, bem 

como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e, por 

arrastamento, do Decreto Estadual nº. 30/2015, respectivamente, com 

efeitos ex tunc. Entenderam que a permissão da concessão de anistia e 
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remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no 

artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Conforme acórdão 

proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, a lei 

criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – 

FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão 

de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o 

recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 

50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência 

constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da 

arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 

da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, 

considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de 

impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos 

termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual. Já, na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, que declarou a 

inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei nº 10.236/2014 

Instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública 

Estadual – REFAZ), verificou-se que tais atos normativos guardam 

semelhança com a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste 

Sodalício (Lei nº 9.841/2010), inclusive com fortes indícios de reprodução 

de parte do texto. Pois bem. No que tange à Tributário Nacional dispõe que 

suspende a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento. Por 

conseguinte, o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do 

acordo gerador do parcelamento (5/9/2016), não havendo, em princípio, 

que se . Quanto ao pedido de depósito judicial no valor das parcelas que 

vinham sendo pagas pelos falar em prescrição Recorrentes no 

parcelamento especial FUNEDS/REFAZ, para o fim de suspender a sua 

exigibilidade, esclareço que, com a declaração da inconstitucionalidade 

das normas que embasavam o parcelamento da dívida dos Agravantes, 

com efeitos ex tunc, impõe-se o retorno ao status quo ante, o que, em 

tese anularia eventual anistia e remissão da dívida, incidindo, portanto, 

sobre débito os devidos encargos legais. Assim, em princípio, não há 

como autorizar o depósito parcelado do valor do crédito tributário. 

Ademais, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que, para que seja 

suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito 

na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, 

do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: O depósito somente suspende 

a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Com essas 

considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do 

julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela recursal requerida, por não vislumbrar relevância na 

fundamentação exposta nas razões recursais. Intime-se o Agravado para 

apresentar resposta, no prazo legal. Após, dê-se vista à douta 

Procuradoria Geral de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15 de 

março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora”. possível 

ocorrência da prescrição, a priori, torna-se forçoso reconhecer a 

existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do 

artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, por 

compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato 

inequívoco do reconhecimento da dívida. Outrossim, o artigo 151, VI, do 

Código E ainda: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1000418-11.2018.8.11.0000 AGRAVANTE(S): MARINGA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA. AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO 

CUSTOS LEGIS(AS): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Ativo, interposto por Maringá Comércio e Representações 

Ltda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada 

na Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do Estado de Mato 

Grosso. Pretende a empresa agravante a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário decorrente do TAD 356881 e, de consequência, que seja 

suspenso o correspondente lançamento na sua Conta corrente Fiscal, ao 

fundamento de que, na hipótese, ocorrera a prescrição. Sustenta que o 

lançamento do referido crédito tributário se deu em 26/08/2011 e que, em 

23/05/2012, visando à consecução dos benefícios inerentes ao FUNEDS – 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, firmou termo de confissão de 

dívida, de modo a dividir o pagamento de seu débito fiscal em 36 (trinta e 

seis) parcelas. Alega que, quando remanesciam apenas duas parcelas 

pendentes de quitação, a Lei 9.481/2010 e Decreto Lei 526/2011 que, 

respectivamente, autorizou a criação e fundou o FUNEDS foram 

declarados inconstitucionais pelo Pleno deste Tribunal de Justiça (ADI 

100642/2013 e ADI 62120/2015), o que defende tornar nulos os atos 

praticados segundo tais ordenamento. Portanto, nula a sua confissão de 

dívida acima referida. Por esse raciocínio, afirma que a exigibilidade do 

débito fiscal em comento deve ser suspensa, visto que o mesmo foi 

alcançado pelo quinquídio prescricional tributário. Com essas 

considerações, pretende o deferimento de tutela liminar, com vistas a 

obter, ab initio, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do 

lançamento do mesmo em sua Conta Corrente Fiscal. É o relatório. Decido. 

Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o 

caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal 

pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). É cediço que a antecipação da 

pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver 

probabilidade de provimento do recurso e diante do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do 

CPC. Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, 

como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito 

liminar não merece deferimento, haja vista a incerteza de seu provimento. 

Afinal, a declaração de inconstitucionalidade da Lei criadora do FUNEDS 

não teve o condão de desconstituir dívidas fiscais existentes à época, 

mas tão somente os benefícios por ela concedidos. Sobre o assunto, este 

Tribunal assim já se posicionou: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE CONFISSÃO E 

PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARO NO DECRETO ESTADUAL N. 

10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1º A 10 DA LEI N. 

10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL 

PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM 

RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 

30/2015 – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROVEITAMENTO DOS 

PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE 

PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Se a lei 

criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – 

FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter 

concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em 

flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os 

descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e 

Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, 

senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários 

legais. (AI 120576/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA, 

Julgado em 05/09/2016, Publicado CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO no DJE 09/09/2016) Do julgado acima, ressai a incerteza quanto 

ao provimento recursal, de modo que se mostra inviável antecipar a tutela 

pretendida, haja vista não haver o completo preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão da medida. Com efeito, uma vez que a regra 

processual exige o atendimento a circunstâncias cumulativas (artigo 300, 

do CPC – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), na falta de uma delas, o indeferimento é 

medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo pleiteado. 

Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe 

juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do 

Agravo. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. 

Intimem-se e cumpra-se.” Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018. Des. Márcio 

VIDAL Relator Portanto, configurada a causa interruptiva do prazo 

prescricional, nos moldes do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código 

Tributário Nacional, pois o termo de confissão de débito e parcelamento é 

ato inequívoco do reconhecimento da dívida. Dessarte, em tese, não há 

falar em ausência de suspensão do prazo prescricional do crédito 

tributário pela nulidade do termo de confissão de dívida e do parcelamento 

tributário. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a 

exigibilidade do crédito tributário. Assim, no caso, o novo prazo 

prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do 

parcelamento efetuado pela extinta FUNEDS, na data de 04/09/2016, e, a 

princípio, não há falar em prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 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, 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: 1005074-29.2019.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005074-29.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEILA 

CRISTINE PIANOWSKI, AFONSO PIANOWSKI, SONIA REGINA PIANOWSKI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAROLINE MEISTER NASCIMENTO E SILVA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 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. DO 

MÉRITO Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por LEILA CRISTINE 

PIANOWSKI, em face de CAROLINE MEISTER NASCIMENTO E SILVA 

Aduziu ser a legítima proprietária do veículo Citroen C3 EXCL 1.4 FLEX, 

2011/2012, placas OAU-6721, cujo bem foi objeto de penhora ocorrida em 

24/10/2017 nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

associada a este feito, que tramita sob a numeração 

8010991-85.2011.8.11.0015. Afirmou que é filha dos sócios da empresa 

executada. Mencionou ter adquirido de boa-fé o veículo em 07/02/2017. 

Entendeu ser elevada a probabilidade de seu direito, a pugnar pela liminar, 

para exclusão da restrição judicial lançada perante o Detran. A embargada 

apresentou sua defesa aos embargos no ID 27062690. Preliminarmente, 

diz que o suposto negócio jurídico entabulado entre o Embargante e a 

empresa MADEIRAS PIANOWSLI LTDA EPP se reveste de nulidade, haja 

vista que a execução teve início em 2015, e a transferência ocorrem em 

fevereiro de 2017, o caso relata flagrante fraude à execução. Pois bem. 

as conclusões da embargada não passam de ilações, ainda mais que 

desacompanhadas de qualquer narrativa de fato concreto que viabilizasse 

esse entendimento ou mesmo de documentos que permitissem trazer 

qualquer tipo de suspeitas sobre o embargante. Sendo assim, por 

analogia, aplica-se a súmula 375 do STJ, que dispõe que "o 

reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do 

bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", sem prejuízo 

da própria interpretação a ser extraída da súmula 84 do mesmo tribunal 

superior, que prega que é admissível a oposição de embargos de terceiro 

fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e 

venda de imóvel, ainda que desprovido do registro", em especial pela falta 

de alegação da embargada de que a aquisição se deu desprovida de 

má-fé. Ademais, é certo que o embargado não comprovou que, quando da 

aquisição pela embargante, havia a averbação de penhora, hipoteca ou de 

ação de execução contra o vendedor no registro do veículo objeto da 

ação, conforme determinamos incisos II e III do art.792 do CPC. Ademais, 

como seria possível exigir dos embargantes que tivessem conhecimento 

da condição de devedor do vendedor se restou incontroverso no 

processo Do cotejo dos autos, percebem-se condutas praticadas pela 

requerida deveras incompatíveis entre si. Isso, porque, é sabido por ela 

que o veículo em questão fora vendido praticamente 1 anos antes do 

pedido de Renajud, e mesmo assim pediu constrição do mesmo, para 

posterior expropriação. Tal atitude praticada pela embargada importam na 

constatação do princípio do non venire contra factum proprium, pois, a 

todo tempo, a demandada comporta-se de modo a ferir claramente a 

boa-fé na relação com os demais sujeitos da negociação. Desarrazoada é 

a atitude da embargada ao requerer a manutenção da penhora e posterior 

expropriação, pois sequer tem a posse do veículo e a propriedade do bem, 

controvérsia esta que apenas neste momento se discute. Não pode, pois, 

a embargada, arguir como matéria de defesa a simulação do negócio. Isso, 

porque, sendo vítima de simulação, esta deveria propor ação declaratória 

de nulidade de negócio jurídico, uma vez que a nulidade do ato lhe 

devolveria a propriedade do veículo. Porém, mais uma vez agindo de forma 

incompatível, a embargada propôs execução em face de MADEIRAS 

PIANOWSLI LTDA EPP. Nos termos do art. 1.226, do CC/2002, a 

transferência de bens móveis se opera pela tradição. Como dito acima, a 

MADEIRAS PIANOWSLI LTDA EPP já não era mais a proprietária e nem se 

encontrava mais na posse do automóvel, não há fundamento para 

sustentar que a requerida no processo principal é proprietária do veículo. 

De outro lado, veículo se encontra na posse e propriedade da embargante. 

Assim, é medida que se impõe o reconhecimento da propriedade do 

veículo em favor do embargante, mantendo sua posse, cabendo à 

embargada demandar em face da MADEIRAS PIANOWSLI LTDA EPP o que 

entender ser de seu direito, ficando mantidos os negócios entabulados 

entre as partes. III – DISPOSITIVO Diante do exposto e de tudo mais que 

dos autos consta, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, para manter a posse do veículo ao autor, 

bem como declarando o domínio do veículo como sendo do embargante. 

Remova-se a restrição realizada no veículo através do RenaJud. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011390-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE JUSTO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011390-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDIONE JUSTO PAULINO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA 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. MÉRITO Trata-se de 

RESCISÃO DO CONTRATO c/c restituição de parcelas pagas promovida 

em face de IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA. Diz ter dela adquirido 

um terreno em 03 de fevereiro de 2016, pelo valor de R$ 127.999,20, 

sendo uma entrada e mais em 240 parcelas mensais no valor de R$ 

533,33, com início em 15/03/2016. Afirma que pagou um sinal de R$ 533,33 

e mais 40 parcelas, somando no total desembolsou R$ 22.874,73. Ocorre 

que surgiram dificuldades financeiras que lhe impediram de dar 

continuidade ao cumprimento do contrato. Procurou a promovida para 

desfazer o negócio, devolver o imóvel e ser ressarcido do valor pago. 

Mas a promovida informou-lhe que pela rescisão seria glosado 50% do 

total pago e ainda seria pago de forma parcelada. Requer seja decretada a 

rescisão contratual, seja determinada a restituição dos valores pagos 

devidamente corrigidos, com retenção de 10% como forma de compensar 

por eventuais despesas. Foi deferida de forma parcial liminar 

determinando que a requerida não inclua o nome da parte promovente nos 

cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação (id. 24245656) 

Sem acordo na audiência de conciliação, a parte promovida contesta, 

sustentando obrigatoriedade do respeito do pacta sunt servanda; O 

contrato prevê a retenção de 50% do valor pago, mais comissão paga ao 

corretor no importe de R$ 533,33, a ser restituído. Lega que o Autor 

(Cessionário) assumiu responsabilidade a partir da parcela nº. 26 a 240, 

num total de 215, quitando apenas 16 (dezesseis) parcelas e que não 

houve entrada. Por fim, advogou pela improcedência da demanda. E, caso 

contrário, sejam retidos o percentual de 50% e mais 50% do valor 

referente a custas de protesto das parcelas anterior à decisão. A 

impugnação foi ofertada, ratificando os pedidos iniciais. Decido. Versa o 

caso a respeito de resolução de compromisso de compra e venda de 

imóvel urbano em face da impossibilidade financeira da parte requerente, 

compradora, que almeja restituir-se daquilo que efetivamente pagou, com 

deságio de 10%. O conflito independe de instrução, suficientemente 
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elucidado pela prova documental e o direito a ser aplicado, a demandar 

julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do CPC. Cumpre 

realçar que as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

devem ser aplicadas ao caso dos autos, já que, nos termos do art. 2º da 

Lei nº 8.078/1990: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". E, de acordo 

com o art. 3º do mesmo CDC: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O que 

significa analisar a vulnerabilidade do consumidor, observar cláusulas 

iníquas, interpretar cláusulas de maneira favorável ao consumidor 

aderente, valorizar a função social do contrato, respeitar a probidade e a 

boa-fé objetiva, inverter o ônus da prova, facilitar a defesa do 

hipossuficiente etc. No caso em apreço, a parte promovente celebrou 

contrato com a parte promovida para adquirir o imóvel na condição de 

destinatário final. Além disso, a parte promovida atua no mercado na 

comercialização de imóveis. Assim, o caso deve ser interpretado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor. Registre-se, ainda, que não há 

dúvida acerca da natureza tipicamente de adesão do Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote, conforme ID. 

23206349. Primeiramente, há que se examinar a despeito da rescisão 

contratual perante a obrigatoriedade contratual da pacta sunt servanda. 

Ora, se o consumidor declara sua impossibilidade de prosseguir com o 

negócio jurídico firmado, não há motivos a que não se abrevie a sua saída, 

o que seria mesmo ultimado com os consectários de sua anunciada 

inadimplência. De modo que criar resistência e impor a manutenção do 

contrato quando uma das partes já não possui condições de mantê-lo não 

representa benefício para nenhuma das partes. E até contraria sua função 

social. Admitida a resolução unilateral do contrato por iniciativa do 

consumidor, mesmo porque há previsão de cláusula resolutiva tácita dos 

contratos em geral, a teor do art. 474 do Código Civil. Portanto, viável a 

resolução do contrato, ainda que unilateral, assumindo os ônus 

decorrentes, proporcionais e razoáveis, até para não provocar defeso 

enriquecimento ilícito. No que tange aos valores a serem restituídos, certo 

é que as parcelas efetivamente pagas devem ser devolvidas ao 

compromissário comprador, porém com a retenção de um percentual 

sobre o valor desembolsado que compense a promitente vendedora dos 

intuitivos ou sintomáticos prejuízos. Nesse passo, a parte promovida 

afirma que a comissão de corretagem que foi paga ao corretor que 

intermediou o negócio e consta claramente no contrato. Nessa celeuma, 

não se verifica qualquer documento de recibo de pagamento das 25 

primeiras parcelas pelo requerente, nota-se que o mesmo assumiu o 

pagamento da parcela 26 em diante, pagando apenas 16 prestações, num 

total de R$ 9.216,35. Muito embora a relação entre as partes seja de 

consumo, deve a parte promovente juntar documentos mínimos a instruir o 

feito, haja vista que os comprovantes dos pagamentos realizados são 

documentos que devem lhe pertencer, descabendo ao adversário produzir 

provas do que pode inexistir. No que concerne á restituição das parcelas 

pagas, a parte requerida não descumpriu suas obrigações contratuais, 

tendo em vista que, de acordo com a exordial, o autor requereu 

voluntariamente a rescisão contratual em razão de não ter mais condições 

financeiras para continuar honrando seus compromissos. Portanto, tem-se 

que a responsabilidade pela resolução contratual é exclusiva do 

compromitente-comprador. Embora o rompimento do contrato tenha sido 

motivado pela incapacidade financeira da parte compradora, não se 

mostra razoável privá-la da restituição de boa parcela dos valores por ela 

desembolsados, respeitadas as regras acima explicitados. A cláusula 5ª 

do instrumento contratual primitivo prevê a retenção de 50% do valor pago 

e ainda a ser pagas de forma parcelada, o que se mostra excessivamente 

oneroso. Com efeito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa 

do Consumidor, são nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”. Neste contexto, ainda que por culpa do autor, de rigor é devida 

a restituição dos valores pagos. Entretanto não deve ser integral, 

conforme dispõe a Súmula 543 do C. STJ: “Súmula 543 - 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”. Trata-se de um contrato a envolver aquisição de um imóvel 

sem qualquer edificação, terreno urbano de nua propriedade, pela qual, 

em sua consecução, a parte promovente pagou em torno de 10% das 

parcelas comprometidas, a indicar não onerar consideravelmente a parte 

promovida na restituição do que tiver que devolver. O que implica a 

conveniência e justiça de a restituição dar se imediatamente e em uma 

única parcela, de acordo com a determinação vertida na súmula supra. 

Mesmo porque injustificável a devolução paulatina de algo que já foi 

liquidado de um contrato resolvido cujo bem, devolvido à parte promovida, 

pode ser renegociado incontinenti, pois reincorporado ao acervo 

patrimonial desta, amenizado ou mesmo eliminando transtornos/prejuízos. 

Desta forma, tenho que a retenção de 10% se mostra suficiente para 

cobrir as despesas administrativas e demais custos, incluindo eventuais 

multas, que ainda compensa a perda e expectativa do negócio concluído 

e, por outro lado, evita enriquecimento sem causa. Assim, deve a 

requerida devolver 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo 

autor, desconsiderados eventuais encargos moratórios, mas somente o 

que foi pago pelo preço, acrescido de correção monetária desde a data de 

cada desembolso e juros moratórios a contar do trânsito em julgado da 

sentença. Nesse sentido, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO 

COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGAGO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam 

adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, "na hipótese de resolução contratual do 

compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que 

postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma 

diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão 

computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (RESP 

1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015). 3. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-EDcl-AREsp 

1.123.573; Proc. 2017/0152032-9; SE; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel 

Gallotti; Julg. 26/06/2018; DJE 01/08/2018; Pág. 2008) Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos, para: I. DECLARAR rescindido o compromisso de venda e 

compra de imóvel discutido. II. DECLARAR abusivas e nulas de pleno 

direito a cláusula 5ª, por afrontar o texto do art. 53 do Código de Defesa 

do Consumidor. III. CONDENAR a parte promovida a restituir 90% do valor 

comprovadamente pago, na ordem R$ 8.294,71 (oito mil, duzentos e 

noventa e quatro reais e setenta e um centavos) devidamente corrigidos 

pelo INPC e juros de moral de 1% ao mês, ambos a partir desta data. 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, 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: 1009962-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CRISTOVAO (AUTOR(A))

EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS 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: 

1009962-75.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAQUIM CRISTOVAO, EDEMIR 

SCARAMUZA CRISTOVAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA proposta por JOAQUIM CRISTÓVÃO e EDEMIR 

SCARAMUZZA CRISTÓVÃO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 
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e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT) requerendo, 

como Tutela de Urgência que seja determinado aos Requeridos a imediata 

suspensão de todo e qualquer processo administrativo de regularização 

que incida sobre a área da Fazenda Três Nascentes, sob pena de multa 

diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos limites indicados em ID. 

15818487”, determinado aos Requeridos, INAUDITA ALTERA PARS, a 

proibição de assinaturas e publicações de quaisquer atos administrativos 

que incidam sobre o perímetro da Fazenda Três Nascentes”, e, por fim “a 

remessa de cópia integral a este Juízo, de todos e quaisquer processos e 

administrativos que incidam sobre o perímetro do imóvel dos Requerentes 

(Fazenda Três Nascentes). Ademais, seja dada ciência inequívoca aos 

mesmos (através de seus advogados que esta subscrevem) e a este 

Juízo, de todo e qualquer andamento, ainda que seja interno, dos 

processos administrativo em trâmite. A tutela antecipada foi deferida no ID. 

nº 15832113. Diante da situação, o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO (INTERMAT) entrou com agravo de instrumento 

(1013352-98.2018.8.11.0000) onde o Ministério Público Federal, 

manifestassem interesse no feito e diante disso o desembargador relator 

declarou que a justiça estadual é incompetente para julgar o feito e 

determinou remessa imediata dos autos à Justiça federal (ID. nº 5513214 

do agravo de instrumento). Não obstante o INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA manifestou interesse no 

feito. Tenho pela incompetência dos Juizados Especiais Estaduais para a 

apreciação da presente lide. Explico: A demonstração de interesse no 

feito pelo Ministério Público Federal e pelo Incra impõe-se o deslocamento 

do deste feito para a Justiça Federal. Nessas condições, entendo que há 

interesse jurídico de Ente Público Federal, quanto ao incidente registrado 

nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da 

esmagadora jurisprudência. Neste sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

RESTITUICAO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITARIO – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal. (TJMT, RI 

0068019-24.2013.811.0001, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Sebastião de 

Arruda Almeida, julgado em 24.03.2015) Ante o exposto, RECONHEÇO da 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para processar e 

julgar o presente feito, e, em consequência, julgo EXTINÇÃO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 

9.099/1995. Revogo a decisão liminar deferida no ID. nº 15832113. Deixo 

de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto nos 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010398-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1010398-97.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SAYONARA GORETTI BIOLCHI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, passando-se ao julgamento antecipado da lide, haja vista a 

desnecessidade de dilação probatória, em consonância com o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. A parte autora objetiva a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas 

de natureza indenizatória, identificando-as como gratificação pela função 

de secretária, dedicação exclusiva (FDE), bem como a condenação do 

Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente 

sobre tais verbas. Fundamento e decido. É cediço que a Constituição 

Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa aos entes 

federados quanto aos seus serviços e pessoal, assegurando-se, 

inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, como é o caso 

dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei 

Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe sobre o tema: Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. (...) Como nota de 

rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo constituinte 

originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos em especial 

na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria Lei estadual já 

prescreve que não compreenderá a base de cálculo da contribuição 

previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a parte autora 

pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas 

possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que as 

verbas de natureza indenizatória (tais como gratificação pela função de 

secretária, dedicação exclusiva (FDE)) por não incorporarem ao 

vencimento não configuram a base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Diz ainda que a Lei estadual é reprodução da Lei Federal 

nº. 10.887/2004, cujo teor traz expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da 

base de cálculo o adicional de férias, o adicional noturno e o adicional por 

serviço extraordinário. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

manifestado no julgamento do mérito do recurso Leading Case RE 593.068 

RG/SC – Santa Catarina, TEMA 163, restou assim ementado: 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. No presente caso, a 

Reclamante alega ser Servidora Pública Estadual, exercendo suas 

atividades na Escola Estadual CEJA Benedito Santana da Silva Freire, e em 

2014 a 2015 exerceu a função de secretária escolar, recebendo, a título 

de gratificação pela função de secretária, dedicação exclusiva (FDE), e 

visa à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

verbas de natureza indenizatória (gratificação), bem como a condenação 

do Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas. Com efeito, a respeito da matéria, 

conforme já salientado, no julgamento do RE 593.068 RG/SC, submetido ao 

regime da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público” (TEMA 

163). Assim, conforme tese acima fixada pelo Excelso Supremo Tribunal 

Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação, devem 

ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, 

o reclamado deve restituir os valores indevidamente descontados, 

respeitada a prescrição quinquenal. Ante o exposto, considerando a tese 

fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 

163 da repercussão geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

reclamado a restituir a autora os valores indevidamente descontados a 

título de contribuição previdenciária das gratificações recebidas não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 330 de 609



incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação 

pela função de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a 

prescrição quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser 

atualizados a partir de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que 

essa já engloba as atualizações, juros e mora, com base no Recurso 

Repetitivo nº 870947 do STF (Tema 810). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY FORTUNA (REQUERENTE)

ERMELINA SCHMIDEL FORTUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELY FORTUNA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012471-59.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ERMELINA SCHMIDEL 

FORTUNA, NOELY FORTUNA REQUERIDO: CELY FORTUNA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE ACORDO NÃO CUMPRIDO no qual houve 

penhora online do valor conforme requerido pelo exequente (ID 

18796358), ocorre que a executada não concorda, informa que cumpriu o 

acordo, porém não comprova que realmente cumpriu o acordo realizado 

em audiência de instrução (ID 2173539). 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. Intime-se a exequente para que informe os dados 

bancários para que seja expedida o competente ALVARÁ para 

levantamento dos valores de R$ 16.447,50 (ID nº 22402632). ACOLHO o 

pedido de ID 26568313, para ARBITRAR em favor da advogada da parte 

Embargante, Dra. CINTIA MARY DUTRA BELINI, ante sua atuação de 

advogada dativa na defesa dos interesses da parte Embargante, 1 (uma) 

URH, expeça-se a competente certidão, mantendo-se na íntegra os demais 

termos da sentença Embargada 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006230-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006230-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL ANTONIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. 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, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO. A parte Reclamante noticia haver cobrança 

indevida nas faturas de água de sua Unidade Consumidora 

(revisão/recuperação de consumo), requerendo seja declarada nula a 

cobrança das multas, bem como as dívidas em aberto; recalcular os 

valores com base no consumo anterior a troca do hidrômetro, 

mantendo-se a média pré-estabelecida; e, ainda a condenação da ré ao 

pagamento da verba indenizatório pelos danos morais no valor de R$ 

10.000,00. A conclusão de procedência ou não do pedido e suas 

implicações (determinação de consumo e limitação de faturamento, etc...), 

exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade 

técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre 

as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos. - inexistência 

de defeito no sistema hidro sanitário dentro de sua UC, ou seja, do 

hidrômetro para o imóvel. - inexistência de defeito no hidrômetro 

(INMETRO) e/ou possibilidade de erro de leitura em vista do histórico da 

UC, ou mais ainda, a ocorrência ou não de fraude. - incidência das regras 

do art. 111, da Resolução Normativa nº 05/2012- AMAES. O feito é próprio 

de apreciação no juízo onde possível a realização de perícia técnica que 

poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos 

pleitos aqui apresentados. A concluir de forma diversa, estaria este juízo 

prosseguindo para determinar de forma “virtual” (fixação de consumo por 

média, com impacto nas prestações subsequentes) qual teria sido o real 

consumo do serviço, a ocorrência ou não de eventual dano ao hidrômetro 

e consequente fixação de valores de faturas, o que se mostra temerário 

sem atender às regras determinadas pelo art. 111, e inciso “V”, da 

Resolução Normativa nº 05/2012- AMAES. Nesse sentido: “Ementa: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROVAS PRODUZIDAS NÃO 

PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição da 

regularidade da cobrança de consumo de água, deve ser acolhida e 

reconhecida a incompetência absoluta do juízo em razão da complexidade 

que envolve a causa. Recurso conhecido e provido para reformar a 

sentença e julgar extinto o processo nos moldes do artigo 51, inciso II, da 

Lei nº. 9.099/1995.” (TJTM – TRU – RI nº 30640-75.2015.811.0002 – Rel. 

juiz Marcelo Sebastião – j. 14/09/2016 – DJE 14/09/16). Grifei. E mais, a 

fixação do consumo afastando a perícia técnica, fazendo-o por “média”, 

implica em prejuízo a todo o sistema, gerando vantagem indevida ao 

consumidor que não estará pagando o efetivo consumo, prejuízo à 

Empresa prestadora do serviço que deixa de arrecadar sobre o serviço 

efetivamente prestado e desequilíbrio para os demais consumidores que 

pagam o uso efetivo. Portanto, havendo ferramenta adequada à solução 

correta do litígio (perícia técnica), inviável a sua continuidade em sede de 

juizado especial. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará 

de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do 

mérito da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, 

não podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nas 

faturas apresentadas, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Pelo Exposto, 

nos termos do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010187-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON HAYALLA MARTINS GRILO FERNANDES HOLANDA OAB - 

RN7044 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010187-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. 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. MÉRITO Trata-se de 

Ação de repetição de indébito, aviada por HELLEN CRISTINA DA SILVA em 

face de BANCO FINASA BMC S.A., aduzindo, em síntese, que firmou com 

o réu empréstimo na modalidade CREDITO Direto ao Consumidor para 

aquisição de veículo. Contudo, alega que lhe foram cobradas taxas de 

registro de contrato (R$347,52) e seguro (R$1.190,00), o que é ilegal, daí, 

indevidas, pretendendo, a REPETIÇÃO DO INDÉBITO, nos termos do art. 

42, parágrafo único, da Lei nº. 8.078/90 (CDC), condenando a Requerida a 

ressarcir em dobro o que efetivamente tiver cobrado indevidamente, 

acrescidos os juros legais, no que tange a “seguro”, e “registro”, que 

totalizam R$ 3.075,04 (três mil e setenta e cinco reais e quatro centavos) a 

serem atualizados a parti do desembolso, ou seja, à assinatura do 

contrato e danos morais no valor de R$ 3.000,00. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação. Aduz preliminar de inépcia da inicial e 

incompetência do juizado. No mérito, aduziu, em síntese, serem legais as 

cobranças dos encargos contratados bem como as cláusulas do contrato, 

todas de plena ciência do autor no momento da contratação, pugnando, no 

mérito, pela improcedência. Pois bem. Rejeito a preliminar de inépcia, pois 

sem nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, 

por lógica conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a 

alegação de inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a 

defesa, sob pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido 

judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto 

aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, 

da Lei 9.099/95) Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, 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 perícia contábil. Esclareço, 

inicialmente, que o E. STJ efetuou o julgamento dos Temas 958 e 972, para 

uniformização de entendimento acerca das cobranças, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem e seguro de proteção financeira, razão 

pela qual passo a análise do pedido, não sendo o caso de suspensão. 

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos dos artigos 371 

e 330, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, pois a questão, 

de direito e fática, está suficientemente dirimida através da prova 

documental constante dos autos. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA.INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, 

que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 

131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis 

ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg 

no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010) grifos nossos “PROCESSO CIVIL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA 

FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado 

destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua 

suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis 

ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação 

de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo 

da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, 

em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da 

prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da 

causa (Súmula n° 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 

29/06/2011) grifos nossos O pedido é parcialmente procedente. Como 

contrato bancário que é, aquele celebrado entre as partes, em que as 

suas cláusulas vêm impressas em formulário próprio fornecido pela 

instituição financeira, não se olvida tratar-se de contrato de adesão. Os 

diversos tipos de contratos de crédito bancário refletem a natureza, em 

todos os aspectos, de contratos de adesão. Os instrumentos são 

previamente impressos e uniformes para todos os clientes, deixando 

apenas alguns claros para o preenchimento, destinados ao nome, à 

fixação do prazo, do valor mutuado, dos juros, das comissões e 

penalidades. Contudo, o mero fato de constituir-se contrato de adesão não 

gera nulidade automática de suas cláusulas. Nesse sentido, entendimento 

firmado pela jurisprudência bandeirante, com destaque ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado: “COBRANÇA. Contrato Bancário Adiantamento a 

depositante Dívida demonstrada nos extratos de movimentação da 

conta-corrente Contrato de adesão que, por si só, não caracteriza 

pactuação abusiva, tendo sido firmado livremente pelo devedor, dele se 

beneficiando.” Malgrado essa conclusão, devem ser enfrentadas as 

demais questões suscitadas pelos litigantes nestes autos. Não se olvida 

da dicção do art. 3º, § 2º, de mencionado diploma legislativo, que estatui 

que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária. Entretanto, a disposição legal há que ser aplicada, 

caso a caso, de forma coerente com o espírito e o sistema introduzidos 

pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que visa, em atenção a 

comando constitucional expresso (art. 5º, XXXII e 170, V, da CF), regular 

as relações de consumo (art. 2º, da Lei nº 8.078/90). Grande parte dos 

contratos bancários está abrangida pelas disposições da Lei nº 8078/90, 

sendo de mister, para tanto, a caracterização da relação de consumo, 

fator determinante de sua incidência. Dessa forma, cumpre perquirir se a 

celebração de contrato bancário entre as partes traduz, na forma da lei 

protetiva, relação de consumo. Assim, ainda que se entenda aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, não está eximida a parte autora de 

comprovar as suas alegações. No caso concreto, o contrato foi celebrado 

depois de 30/4/2008, sendo ilegítima a cobrança das tarifas como TAC, 

TEC e outras similares descritas na inicial (seguro, registro de contrato), 

com exceção da tarifa de cadastro e IOF, segundo entendimento 

pacificado do Colendo STJ a seguir transcrito. Outrossim, anoto que já 

houve o julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, valendo 

destacar o que ali restou decidido conforme certidão abaixo transcrita: 

“CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO Número Registro: 

2011/0096435-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp1.251.331 / RS Números 

Origem: 10800001347 161/1.080000134-7 70028860674 70029916079 

PAUTA: 28/08/2013 JULGADO: 28/08/2013 Relatora Exma. Sra. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI Presidente da Sessão Exmo. Sr. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO Subprocurador-Geral da República Exmo. Sr. Dr. 

PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS Secretário Bel. DIMAS DIAS PINTO 

AUTUAÇÃO RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A ADVOGADOS : SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA 

E OUTRO(S) ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) RECORRIDO : 

ENÉAS DA SILVA AMARAL ADVOGADO : MARCO AURÉLIO VILANOVA 

AUDINO E OUTRO(S) INTERES. : BANCO CENTRAL DO BRASIL - "AMICUS 

CURIAE" PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL 

INTERES. : FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS FEBRABAN - "AMICUS 

CURIAE" ADVOGADO : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S) 

ADVOGADA : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER ASSUNTO: DIREITO 

CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária 

SUSTENTAÇÃO ORAL Sustentaram oralmente, o Dr. MARCOS 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pela RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; o Dr. ÁTILA DO NASCIMENTO, 

pelo RECORRIDO: ENÉAS DA SILVA AMARAL e o Dr. ISAAC SIDNEY 

MENEZES FERREIRA, pelo INTERESSADO.: BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 

decisão: A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial e 

deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os juros 

remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para 

restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas 

para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a 
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cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos 

pessoais dos Srs.Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, 

que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, 

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, 

Sidnei Beneti, Raul Araújo Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.” DO SEGURO. O seguro de proteção 

financeira é modalidade securitária que oferece cobertura adicional ao 

segurado, além daquela oferecida pelo conhecido “seguro prestamista”, 

visto que abrange também os eventos (i) despedida involuntária do 

segurado empregado (ii) perda de renda do segurado autônomo. Assim, 

cabe analisar a possibilidade de cobrança da tarifa de seguro de proteção 

financeira nos contratos bancários à luz do recentíssimo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp n.º 1.639.259/SP e do 

REsp n.º 1.639.320/SP, a Corte compreendeu que a inclusão da tarifa de 

seguro de proteção financeira em contratos bancários não é vedada. No 

entanto, é preciso analisar, casuisticamente, se a contratação de tal 

serviço ocorreu deu maneira livre e espontânea pelo consumidor. Deve-se 

observar, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou as 

seguintes teses (Tema 972), também no julgamento do REsp n.º 

1.639.259/SP, destacando a importância não apenas da livre contratação 

do seguro pela parte, como também da liberdade em escolher a financeira 

ou seguradora com quem irá contratar: 1 Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva. 2 Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (grifei) No 

caso dos autos, ainda que conste do contrato assinado pela parte autora 

a opção de contratar ou não o seguro proteção financeira, o réu não 

apresentou quaisquer documentos que indiquem que o autor tinha 

liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em 

questão. Dessa forma, a cobrança da quantia referente à tarifa de seguro 

(R$1.190,00) deve ser afastada, sendo restituídos de forma simples à 

parte autora os valores despendidos a esse título. Por fim, observo que a 

restituição de quantias deverá ser feita de maneira simples visto que não 

houve má-fé do requerido ou cobrança judicial dos valores. Da Tarifa de 

Registro de Contrato. Alegando o requerido que a cobrança a título de 

“despesas” refere-se à tarifa de registro de contrato, passo a análise. 

Restou pacificado o entendimento pelo Col. STJ, nos autos do REsp n.º 

1.578.526-SP (Tema 958), a legalidade da cláusula que prevê o 

ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a 

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto, hipóteses estas não verificadas no caso concreto, haja vista os 

documentos de fls. 138/139. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE 

TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. 

PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A 

REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL N.º 1.578.553 SP grifei). 

Confiram-se, com igual conclusão, os seguintes arestos: “Contrato 

Abertura de crédito para o financiamento de veículo, com pacto adjeto de 

alienação fiduciária Ação declaratória de nulidade de cláusulas 

contratuais, cumulada com repetição de indébito Sentença de parcial 

procedência e recurso do réu Reexame com a observância de acórdãos 

do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos Tarifas de 

cadastro, de avaliação de bem e de registro do contrato legítimas e sem 

onerosidade excessiva no caso concreto Reforma da r. sentença 

Decaimento pleno do autor, a seu cargo os ônus de sucumbência, os 

honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em 

R$1.500,00, já sopesado o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 

11, do novo CPC), observada a gratuidade processual Recurso do réu 

p r o v i d o ,  c o m  o b s e r v a ç ã o . ”  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1003262-47.2014.8.26.0196; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 

12.ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca 4.ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019); “Alienação 

fiduciária. Busca e apreensão. Bem localizado e apreendido. Ação julgada 

procedente. Apelação do réu. Alegação genérica de cobrança de 

encargos abusivos (tarifas administrativas e juros). Tarifas de Registro de 

contrato e Avaliação de bem: Validade da cobrança (Resp n.º 1.578.553 

SP). Seguro de proteção financeira. Impossibilidade de compelir o 

consumidor a contratar. Venda casada. Entendimento consolidado pelo 

STJ no julgamento do Resp n.º 1.639.320/SP. Juros cobrados que não se 

mostram excessivos. Sentença mantida, com observação. Recurso 

parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008273-23.2017.8.26.0529; 

Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32.ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única; Data do 

Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 08/03/2019); “AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO Juros remuneratórios Alegação de cobrança 

superior à contratada Inocorrência Cálculos formulados pela Autora em 

desacordo com o contrato, em especial, com inobservância ao Custo 

Efetivo Total Tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de 

contrato Validade da cobrança Entendimento consolidado no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 

1017604-24.2018.8.26.0002; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão 

Julgador: 38.ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro 6.ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de Registro: 

08/03/2019). Abusivas, pois, no caso concreto, as cláusulas que preveem 

o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, a contratação de seguro com a instituição financeira. Feitas 

estas considerações, aplicando o entendimento acima do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a devolução dos 

valores referentes às tarifas descritas na inicial. Por fim, cabível a 

devolução na forma simples dos referidos valores, eis que não 

comprovada a má-fé na cobrança. A repetição em dobro do indébito, 

prevista o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

pressupõe a má-fé do credor, respeitado entendimento diverso: 
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"RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ RESOLUÇÃO STJ Nº 12/2009 

CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR 1- A Corte Especial, apreciando 

questão de ordem levantada na Rcl 3752/GO, em atenção ao decidido nos 

EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela 

possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade 

de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de 

modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da 

interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário. 2- A 

egrégia Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da 

demonstração da má-fé do credor. 3- Reclamação procedente (Rcl 4892 / 

PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 2ª Seção, j. 27/04/2011, DJe 

11/05/2011).” Com relação aos danos morais, diante dos elementos e 

evidência apresentados, posto que se trata de mera cobrança, o que se 

divisa é que os aborrecimentos enfrentados pelo reclamante não excedem 

ao patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: “STJ. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. 

PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A 

DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. 

DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte tem 

assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros 

dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para 

originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria 

adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento 

contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas 

excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de 

personalidade, será possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso 

dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que 

o inadimplemento da obrigação de entregar um «Tablet», adquirido mais de 

mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não 

comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao 

Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada 

na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 

538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em 

parte, tão somente para cancelar a multa.” ( STJ - (3ª T.) - Rec. Esp. 

1.399.931/2014 - MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 11/02/2014 - DJ 

06/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.3903.1003.9200) “STJ. Responsabilidade 

civil. Dano moral. Consumidor. Indenização indevida. Defeito de veículo. 15 

Visitas à concessionária. Mero dissabor. Precedentes do STJ. CCB/2002, 

art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. Não há dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do 

autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da 

pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.” (STJ - AgRg no 

AgRg no Ag. de Inst. 775.948/2008 - RJ - Rel.: Min. Humberto Gomes de 

Barros - J. em 12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - Doc. LEGJUR 

103.1674.7514.8300) DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na inicial, 

para: a) CONDENAR o reclamado à restituição, na forma simples, das 

quantias pagas a título de seguro e registro no montante de 1.537,52 (mil 

quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), corrigido 

pelo INPC e juros legais fixados em 1% ao mês a partir do efetivos 

desembolso. Julgo IMPROCEDENTE os danos morais pretendido pela 

autora. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000883-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ORENI JOSE FELIX 

REQUERIDO: WJA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. 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, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. MÉRITO Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de não reparação de mercadoria no prazo legal. Alega 

a parte autora que adquiriu um colchão ortopédico massageadora, no 

valor de R$1.672,00 (um mil seiscentos e setenta e dois reais), parcelado 

em 11 vezes de R$ 152,00. Ocorre que, o produto referido acima 

apresentou com uma semana de uso apresentou defeito, motivo este que 

a levou a procurar a Reclamada, a fim de proceder com a sua devida troca 

do produto, porém mesmo após a troca, em menos de uma semana o 

produto novamente parou de funcionar. Muito embora as diversas 

tentativas, a Reclamante não logrou êxito na reparação do produto, assim 

como de receber outro de mesma espécie ou mesmo receber a devolução 

da quantia paga, o que levou a consumidora a ingressar com a presente 

demanda. Pois bem. Apesar de devidamente citada, conforme se verifica 

no ID. 22836227, a Reclamada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, não apresentando qualquer justificativa para a sua ausência, 

o que implica nos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Ademais, a Reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos contrato de compra do produto, manual de 

instrução, termo de garantia e fotos do produto, o que vem a presumir 

como verdadeira a versão posta na inicial. Assim sendo, sem o devido 

reparo do produto adquirido, a sua substituição por outro de iguais 

especificações ou a restituição dos valores pagos, assim como a rescisão 

do negócio são medidas que se impõem, nos termos do art. 18, §1º, II do 

CDC. Vale dizer, por se tratar de produto que rapidamente se torna 

obsoleto no mercado atual, tenho que a restituição dos valores pagos, 

com a sua devida atualização, seja a medida correta a ser adotada. 

Quanto ao dano moral, restou claro que o vício contido no produto 

prejudicou a sua normal utilização, não podendo tal fato ser considerado 

mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Vale dizer, em 

casos análogos a Turma Recursal desta Comarca também reconheceu a 

configuração dos danos morais, vejamos: "RECLAMAÇÃO - REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - DEFEITO PRODUTO - ATO ILÍCITO, NEXO DE 

CAUSALIDADE E DANO CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO - DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR PONDERADO E 

RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes os pressupostos que 

autorizam a reparação civil, é de rigor manter a escorreita sentença 

condenatória que a impôs. 2. Restando comprovado o descaso da 

empresa fornecedora de produtos duráveis para com a consumidora, a 

quem vendeu computador com defeito, recusando-se de imediato e 

levando tempo demasiado longo para solucionar o problema, é de se 

manter a condenação por danos morais, cujo valor foi fixado com 

moderação." (TJMT, RI nº 4564/2009, 6ª Turma Recursal, Juiz Rel. Lídio 

Modesto da Silva Filho, julgado em 15/06/2010) Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 760,00 (setecentos e 

sessenta reais) a título de danos materiais, acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do 

STJ; e; b) CONDENÁ-LA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010184-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ESTEFANI ZANELLA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA 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. Fundamento e decido 

Trata-se de chamamento do feito a ordem, requerida após prolação de 

sentença onde a parte reclamada foi condenada a revelia, por não 

comparecer em audiência de conciliação, muito menos apresentar 

contestação, após ser citada via AR. Alega que a citação não é válida, 

pelo motivo não haver o número do RG da pessoa que recebeu, bem como 

não o reconhece como funcionário da empresa, assim a apontada 

necessidade de regularização do processo. Contudo, tenho que a citação, 

nos moldes realizados nos autos, foi regular, visto que a correspondência 

foi encaminhada para o endereço do requerido. A citação foi efetivada 

pelo correio por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) 

e, como tal, se perfaz com a juntada aos autos do aviso de recebimento 

devidamente cumprido, conforme determina a lei processual em seu art. 

241, I, a partir de quando começará a correr o prazo de resposta. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR CARTA COM AR RECEBIDO POR 

TERCEIRO - ENDEREÇO DO RÉU - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. 01. Na 

hipótese dos autos, a citação foi efetivada pelo correio por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento (AR) e, como tal, se perfaz com a 

juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente cumprido, 

conforme determina a lei processual em seu art. 241, I, a partir de quando 

começará a correr o prazo de resposta. 02. A carta registrada foi enviada 

com sucesso para a residência do Agravante, tanto é verdade que 

nomeou advogada. 03. É válida a citação efetivada por via postal com AR, 

enviada para o endereço do réu e recebida por terceiro que lá reside e 

que não se recusou a recebê-la. 04. Recurso desprovido. Unânime. 

(Acórdão n.293903, 20070020141484AGI, Relator: ROMEU GONZAGA 

NEIVA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2008, Publicado no DJU 

SEÇÃO 3: 12/02/2008. Pág.: 1883) CITAÇÃO PELO CORREIO. ARTIGO 222 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O artigo 222 do Código de Processo 

Civil, com a redação dada pela Lei número 8.710, de 24.09.93, autoriza a 

citação pelo correio, não só do comerciante ou industrial, mas de qualquer 

pessoa física, exceto os casos previstos em suas alíneas. (Acórdão 

n.75809, APC3308594, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 01/10/1994, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/04/1995. 

Pág.: 4) Ex vi das considerações expendidas, CHAMO O FEITO A ORDEM, 

declarando válida a citação, bem como, mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se, Cumpra-se
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000622-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES 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 IVAN ROBERTO FRANCIO em 

face de CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES objetivando a cobrança do 

cheque nº AA000020 da Conta nº 50972-9 da Agência nº 0570 de 

titularidade do requerido no valor original de R$ 18.300,00 com vencimento 

para 15/01/2017. Instrui os autos cópia de título de crédito (ID nº 

11547206) emitido pela requerida e nominal ao requerente, bem como 

carimbo de devolução deste pela alínea 11. O requerido apesar de ter 

comparecido a audiência de conciliação (ID nº 18780818 - 20/03/2019) 

contudo não apresentou contestação, vindo mais de dois meses depois, 

apenas, apresentar uma proposta de acordo (ID nº 20664585 - 

05/06/2019), impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme 

art. 20 da Lei nº 9.099/1995 Porém por um ato equivoca, foi prolatado 

sentença de homologação de acordo. Chamo o feito à ordem, ante a 

necessidade de regularização processual, pois o ato é insubsistente, uma 

vez que a sentença está inexistente, porque não tem acordo a homologar, 

mas sim mera proposição que não levou a cabo uma efetividade alguma a 

transação, portanto a “Sentença” que não tem qualquer tipo de validade. 

De antemão passo ao julgamento do feito. Como se verifica nos autos, 

resta demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes 

configurando o inadimplemento do valor representado pelo cheque que 

serve de prova da dívida. Todavia, o cálculo apresentado pelo requerente, 

postula pela correção monetária e incidência de juros de mora a partir da 

emissão do título, 15/10/2016; todavia, incontroverso que referido título 

encontra-se pré-datado para 15/01/2017; devendo ser a partir desta última 

data 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento da importância original de R$ 

18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC 

e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data 

do vencimento, 15/01/2017. 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, 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: 

1009060-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA SUELY CEZAR ALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN 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. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de cobranças indevidas e ainda inscrição em 

cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial o 

requerente nega a existência do débito e da relação jurídica que ensejou a 

cobranças de faturas de cartão de crédito, consequentemente a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por seu turno a requerida 

sustenta pela improcedência arguindo a existência de relação jurídica 

entre as partes e regularidade do débito. Cumpre ressaltar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 
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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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da contratação via 

call center. Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder 

Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio para elidir o dever da 

parte em fazer a prova que lhe cabia. 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. A requerente ostenta 

outras negativações POSTERIORES que não demonstrou ser indevida, 

motivo pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2.500,00, 

correspondente aproximadamente ao valor negativado; 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: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos 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 SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão somente 

da inscrição no valor de R$ 2.351,26, discutida nestes autos. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012686-18.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WELINGTON LUIZ FABRICIO 

DOS SANTOS SEGUNDO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO: 

Trata-se de Ação Indenizatória na qual alega o Autor ter realizado no dia 

21/08/2019 uma viagem com a Azul, percorrendo o trecho entre Cuiabá/MT 

e Porto Seguro/BA, com conexão em Guarulhos e Confins. Segue 

alegando que, ao desembarcar em seu destino final, não encontrou sua 

bagagem na esteira, recebendo a notícia de que esta havia sido 

extraviada. Em razão do exposto, ingressou com a presente demanda 

postulando indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A 

parte Requerida por seu turno aduz ausência de ato ilícito, não ocorrendo 

o extravio de bagagem, mas tão somente atraso na entrega. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Tornou-se incontroverso que a bagagem da parte 

Requerente foi extraviada, visto que a parte Requerida utiliza-se de 

questões semânticas para tentar isenção de sua responsabilidade; 

contudo, o extravio, ainda que temporário de bagagem, configura fato do 

serviço nos termos do art. 14, CDC. Contrariamente à tese defensiva o 

próprio art. 35 do Código Brasileiro de Aeronáutica, citado pela parte 

Requerida, conceitua bagagem extraviada como aquela não entregue ao 

passageiro no local de destino. Portanto, a tese defensiva de ausência de 

ato ilícito não prospera, pois tornou-se incontroverso que a bagagem da 

parte Requerente não chegou ao destino juntamente com seu proprietário. 

O dano moral revela-se presente no presente caso, ainda que tenha 

ocorrido o extravio temporário desta bagagem. Referido entendimento é 

acompanhado pela jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VÔO DE IDA EM VIAGEM 

INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 

PRECEDENTE. Dano moral. Devida a indenização por danos morais 

decorrente de falha no serviço. Extravio de bagagem no vôo de ida para a 

República Dominicana. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório 

fixado em montante conforme estabelecido pela Câmara para casos 

similares. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068958214, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE 

IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A autora embarcou no voo 

da empresa demandada, em Porto Alegre, com destino a São Paulo (onde 

faria conexão com o voo da empresa KLM Royal Dutch Airlines), 

entregando à ré as suas bagagens. Dessa forma, pretendendo a 

consumidora receber indenização pelo extravio temporário da bagagem, 

não se cogita a ilegitimidade da empresa VRG Linhas Aéreas, que 

justamente se responsabilizou pelo transporte da cliente e de suas 

bagagens. Preliminar repelida. MÉRITO. Hipótese em que a demandante 

desembarcou em Roma (Itália) no dia 30.05.2011, permanecendo 

desprovida dos seus pertences por dez dias e em solo estrangeiro, sendo 

incontroverso o extravio temporário da valise da requerente. 

TRANSPORTE COMPARTILHADO. Malgrado a demandada impute a falha à 

empresa Alitália, o transporte em questão foi realizado de maneira 

compartilhada entre as empresas VRG Linhas Aéreas, KLM Airlines e 

Alitália, atraindo a responsabilidade a responsabilidade solidária das 

prestadoras de serviço, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor. 
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DANOS MORAIS PRESUMIDOS. A jurisprudência pátria sufraga o 

entendimento de que o dano moral decorrente do extravio temporário de 

bagagem se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova específica da 

sua configuração. Isso porque, os transtornos sofridos pela demandante 

são inerentes à má prestação do transporte aéreo, sendo presumível a 

frustração de qualquer pessoa que se veja indevidamente privada do uso 

dos seus pertences, com os quais contava para passar a temporada na 

Europa. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Relativamente ao quantum 

indenizatório, deve-se ponderar que o extravio temporário ocorreu na 

viagem de ida à Itália e perdurou por cerca de dez dias, quando então a 

consumidora teve que se deslocar novamente à cidade de Roma para 

recuperar sua valise. Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença (R$ 

6.000,00) se afigura módico para as particularidades do caso concreto, 

não merecendo ser reduzido. PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061589586, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Cabe destacar que tomar 

todas as medidas cabíveis para a restituição da bagagem no prazo mais 

exíguo possível, não configura conduta apta a elidir o dano sofrido pela 

parte Requerente; em verdade, referida atitude era o mínimo que se exigia 

da parte Requerida em virtude da ocorrência do extravio, bem como da 

devolução da bagagem toda danificada. 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$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial; bem como considerando as peculiaridades do 

caso em concreto. Ex positis, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR a Requerida a pagar a esta Requerente a 

importância de R$ 3.000,00 (três 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 e 

via de consequência. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. 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: 

1012688-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL MOURA ISSA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente o feito comporta 

julgamento de plano. Questões de fato e de direito que não dependem de 

dilação probatória, ex vi do art. 355, inciso I, do CPC. PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – 

RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE Não acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva. A Reclamada em questão, como comerciante, está 

inserida na cadeia de fornecedores do produto tido por defeituoso, o que 

implica em sua responsabilidade solidária por eventuais danos causados 

ao consumidor. Neste sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO 

PROCESSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO 

QUILÔMETRO. DEFEITOS REINCIDENTES. 3. Nos termos do art. 18 do CDC, 

o vício de qualidade do produto, que torna imprópria sua fruição e diminui o 

seu valor, impõe a responsabilidade solidária entre todos os envolvidos na 

sua produção e circulação. 4. Responde solidariamente com a fabricante e 

a revendedora do automóvel, nos termos do art. 18 do CDC, a empresa 

responsável pela prestação de assistência técnica e reposição de peças 

do veículo, que não se desincumbiu da obrigação assumida de reparar os 

danos apresentados pelo automóvel dentro do prazo de garantia. 5. É 

objetiva a responsabilidade dos fornecedores do produto quanto a 

eventuais vícios de fabricação no bem, que, não sanados no prazo 

máximo de trinta dias, autorizam que o consumidor exija a sua 

substituição, a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos, assim como o abatimento proporcional do preço. 

Inteligência do artigo 18, § 1º e incisos, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90). 6. Peculiaridades do caso concreto, em que 

o veículo. Adquirido com zero quilômetro e contando pouco mais de um 

ano de uso -, levado à concessionária autorizada para conserto de 

defeitos técnicos por cerca de 20 (vinte) vezes não foi reparado, impõem 

o dever de reparação por danos morais. (...)” (TJDF; Rec 

2005.01.1.128094-0; Ac. 605.321; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Angelo 

Passareli; DJDFTE 01/08/2012; Pág. 146). DO MÉRITO Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais, sob o fundamento de não 

reparação de produto com defeito, no prazo legal, além de sua não 

substituição. Afirma que procurou a empresa requerida que afirmou não 

se responsabilizar pelo ocorrido e que deveria buscar a assistência 

técnica da fabricante. Assim, levou o aparelho a assistência no dia 

16/01/2019, e no dia 18/01/2019 a mesma devolveu o aparelho telefônico e 

disse que não realizaria o conserto do aparelho por haver um pequeno 

trinco na tela do aparelho. Assim requer a condenação da reclamada a 

ressarcir o valor do aparelho no total de R$ 399,00 e danos morais em R$ 

3000,00. A Reclamada, em sua contestação, pugnou pela inexistência de 

danos morais, bem como buscaram elidir a responsabilidade pelos danos 

causados. Ao final, pugnam pela improcedência da demanda, vez que, 

segundo o laudo elaborado pela assistência do aparelho, o proprietário do 

aparelho celular perdeu direito à garantia devido a quebra do display por 

forte pressão mecânica, causando assim, dano no produto afetando a 

correta funcionalidade. Pois bem. Segundo o relato inicial, adquiriu o autor 

um aparelho de telefonia celular e, sete meses após, o telefone começou a 

apresentar defeitos, que impediam sua utilização, razão pela qual o 

encaminhou à assistência técnica, sendo devolvidos com a informação 

que o aparelho estava na realidade quebrado, devido o seu mau uso. O 

problema constatado pela assistência técnica e todavia alheio a qualquer 

defeito do processo de fabricação do aparelho. O laudo informa, com 

efeito, que “a análise técnica de seu produto demonstrou que o dano 

diagnosticado neste laudo não decorre de vicio ou defeito, mas de impacto 

ou forte pressão, implicando na perda da garantia limitada, conforme o 

termo de garantia que consta do manual do usuário que acompanha o 

produto. Desta forma, constatada a inexistência de vicio ou defeito e sim 

de perda de garantia, na forma do art. 12, §3º, inc. III da lei 8.078/90, o 

produto não pode ser reparado em garantia" Não se preocupou o autor em 

produzir qualquer tipo de prova, visando respaldar sua alegação de que o 

aparelho apresentava defeito de fabricação. Ademais, a inversão do ônus 

da prova tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 

6º, inciso VIII, exigindo para sua concessão a demonstração da 

verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, 

situação não evidenciada no caso dos autos, diante da constatação que o 

aparelho celular do autor apresentava danos típicos de terem sido 

provocados por impactos físicos. Chama ainda a atenção o fato de que o 

autor, em suas manifestações nos autos, não se preocupou em refutar as 

informações prestadas pela assistência técnica a respeito da existência 

daqueles danos físicos na tela do aparelho. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010062-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDENICE APARECIDA 

GAIAO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 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. 

PRELIMINAR DA INÉPCIA DA INICIAL. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão 

ao recebimento de indenização por dano material e moral é resistida e, 

portanto, presente o interesse de agir. MÉRITO Noticia a Reclamante que 

recebeu em seu endereço uma correspondência contendo senha, cartão 

e instruções de uso e desbloqueio, sem que tenha realizado a solicitação 

ao banco requerido. Narra a autora que, mesmo sem a solicitação do 

produto, fora surpreendida com a cobrança de uma fatura eletrônica, o 

que deu ensejo à propositura de uma ação judicial sob o nº 

1008988-38.2018.8.11.0015. Todavia, relata que foi surpreendida com a 

existência de empréstimo consignado, o qual não contratou, uma vez que 

não utilizou o cartão de crédito e não realizou a solicitação/ liberação de 

empréstimo consignado. Verbera que nunca solicitou, não liberou, nem 

contratou e/ou utilizou o cartão de crédito, bem como desconhece a 

origem do débito cobrado pela requerida. Por derradeiro, a autora pugna 

pela repetição de indébito da dívida, no total de R$ 29.673,38 e ao 

pagamento de uma indenização, pelos Danos Morais causados pela 

Requerida, no valor de R$ 5.000,00. Por seu turno a requerida pugnou pela 

improcedência arguindo que não cometeu nenhum ato ilícito motivo pelo 

qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Pois bem. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da Reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Em que pese a tese defensiva 

apresentada, o banco não logrou êxito em demonstrar que os cartões 

foram enviados mediante contratação e solicitação pela parte autora, 

mostrando-se indevido, portanto, o débito realizado a título de anuidade. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de 

consumo, portanto, está regida pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Súmula 297 do STJ). Ao encaminhar à autora cartão de crédito não 

solicitado, o réu incorreu pratica abusiva, nos termos do artigo 39, III do 

CDC. Nesse sentido a súmula 532 do STJ e as seguintes decisões: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DOCPC) AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O 

envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática 

comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral. 

Precedentes. 2 . A ausência de inscrição do nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade do fornecedor 

de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é presumido. 3. 

Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença, por mostrar-se 

adequado e conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ para casos 

semelhantes. 4. Agravo regimental desprovido. (REsp 275.047 / RS, 

Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA Data do Julgamento 

22/04/2014 Data da Publicação/Fonte DJe29/04/2014) RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOE DE 

FATURAS COBRANDO ANUIDADE. DANOMORAL CONFIGURADO. I - Para 

se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse 

atodeve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão 

aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. II - O envio de cartão de 

crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do 

Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos 

decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

cancelamento cartão causam dano moral ao consumidor, mormente em se 

tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de idade à 

época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento moral. Recurso 

Especial não conhecido. (REsp 1061500 / RS, Relator Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 04/11/2008 Data da 

Publicação/Fonte DJe 20/11/2008) Além disso, era do réu o ônus de 

comprovar a devida contratação e solicitação pela parte autora, bem como 

de que os cartões foram utilizados, o que não ocorreu. Nesse espeque, 

de rigor que o valor debitado da conta da autora seja ressarcido, de forma 

simples, porque não vislumbro hipótese de aplicação do artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porém não há 

comprovante de que foram debitados em conta qualquer valor, verificando 

apenas a existência de fatura. Quanto aos danos morais, razão não 

assiste à autora. Isso porque, em que pese a conduta reprovável da ré, 

não se vislumbra, no caso em apreço, nenhuma ofensa à honra objetiva 

da autora, sendo certo que não restaram demonstradas nos autos 

circunstâncias específicas e graves que fundamentem o pedido 

reparatório. Nesse sentido: APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/ CREPARAÇÃO DE DANOS" - 

COMPRA E VENDA DEVEÍCULO – Contrato de financiamento celebrado 

com terceiro mediante fraude – Danos morais à pessoa jurídica– 

Necessidade de prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica e de 

perda de credibilidade no mercado– Ausência de provas nos autos – 

Danos materiais não configurados – Retirada do gravame – Cabimento – 

Honorários advocatícios que comportam adequação – Sentença 

parcialmente reformada – RECURSO DAAUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DOSADVOGADOS PROVIDO. (TJSP; Apelação 

Cível4032691-55.2013.8.26.0224; Relator (a): Ana Catarina Strauch; 

Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª 

Vara Cível; Data do Julgamento:26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019) 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas para: a) TORNAR 

definitiva a liminar deferida no ID. 16465843; b) DECLARAR a inexistência 

de débito em nome da autora, relativamente ao empréstimo consignado, 

oriundo do Cartão de Crédito Elo/Elo Internacional Consignado INSS 08, nº. 

6504859969065645. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000124-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENNER GERMANO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tratam-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIVO S.A. em face da 

sentença proferida no id nº 22369772, aduzindo em síntese OMISSÃO 

pela ausência de comprovação de danos morais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. 

Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca 

a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. 

O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do nome do requerente 

em cadastro de inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo 

jurídico, o dano moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. 

De fato, a embargante sustentou que a negativação era devida e o débito, 

assim como a relação jurídica, existente. Todavia, conforme explicitado na 

sentença, a embargante não trouxe aos autos provas mínimas a fim de 

cumprir seu ônus probatório. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 
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recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UERIO GLADISTON MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000742-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: UERIO GLADISTON 

MACHADO GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tratam-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIVO S.A. em face da 

sentença proferida no id nº 20462421, aduzindo em síntese OMISSÃO 

pela ausência de comprovação de danos morais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. 

Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca 

a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. 

O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do nome do requerente 

em cadastro de inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo 

jurídico, o dano moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. 

De fato, a embargante sustentou que a negativação era devida e o débito, 

assim como a relação jurídica, existente. Todavia, conforme explicitado na 

sentença, a embargante não trouxe aos autos provas mínimas a fim de 

cumprir seu ônus probatório. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006130-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FATIMA DO NASCIMENTO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006130-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELI FATIMA DO 

NASCIMENTO LEAL REQUERIDO: THIAGO APARECIDO DA SILVA 

BEVILAQUA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DA 

JUSTIÇA GRATUITA Rejeito a preliminar a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995, onde a princípio não há condenação aos 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. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum esforço se vislumbra a 

causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Sabe-se que 

não pode o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não ser naqueles 

casos em que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a pretensão da 

parte em ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando 

de procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da 

informalidade (art 2º, da Lei 9.099/95) DO MÉRITO: Trata-se de ação de 

conhecimento ajuizada por FRANCIELI FATIMA DO NASCIMENTO LEAL 

contra THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA, visando, em resumo, 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e 

material. A autora alega sofrera um acidente de transito no mês de maio de 

2017 com seu veículo automotor Fiat/Strada Working, e após tais avarias 

contratou o Réu para reparar o veículo. Relata que pelo serviço, foi 

acordado com o Requerido o pagamento do valor total de R$ 25.774,99 

(vinte e cinco mil reais, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos). Aduz que os reparos no veículo estavam demorando 

muito e, que diante dessa morosidade confeccionou contrato de prestação 

de serviço com o Demandado com prazo para entrega do veículo 

restaurado. Reclama que se esgotou o prazo que fora estipulado para o 

conserto do veículo, e diante disso, se viu obrigada a postular no judiciário 

seus direitos, referente a danos morais, materiais, obrigação de fazer e 

quebra de contrato pelos desrespeitos de cláusula contratual. Assim, 

pugnou pela condenação do Requerido e atribuiu o valor da causa no 

importe de R$ 37.774,99 (trinta e sete mil setecentos e setenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos). Citada, a ré apresenta contestação (ID. 

15483536), impugnando a justiça gratuita deferida, bem como inépcia da 

inicial. No mérito, alega que a culpa é exclusiva da autora, uma vez que a 

mesma retirou o veículo em questão da oficina mecânica, assim 

impossibilitando o réu de terminar o serviço contratado, posto que 90% do 

veículo está concluído e que, portanto, não cabe a multa contratual, muito 

menos danos materiais e morais. Réplica de ID. 15630963, informando que 

não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo que o que levou 

a requerente retirar o veículo praticamente desmontado da oficina foi a 

procrastinação do serviço, a demora para entrega, e o fato do réu ter 

pedido mais dinheiro a autora, uma vez que ao passar de 1 ano do início 

do serviço a quantia total paga ao requerido foi de R$ 25.774,99. Que 

mediante as fotos já anexadas, demonstrado que estava faltando toda a 

parte de mecânica e elétrica, alguns acabamentos internos, bem como, 

grande parte da funilaria Houve audiência de instrução, porém não aclarou 

nada além do que os documentos e fotos já havia esclarecidos. 

Fundamento e decido. No mérito, os pedidos são procedentes. Cuida-se 

de ação de ressarcimento de dano material, cumulada com pedido de 

indenização por danos morais. No caso vertente, verifica-se a plena 

aplicação dos dispositivos do CDC, diante da evidente relação de consumo 

existente entre as partes, fazendo-se de rigor a inversão do ônus 

probatório; até porque o art. 6º, inc. VIII do CDC, estabelece que a 

inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação apresentada 

pelo consumidor seja verossímil, ou quando constatada sua 

hipossuficiência, o que se mostrou presente no caso em tela. Pelo que se 

observa, a autora contratou o reclamado para fazer o conserto do seu 

veículo, pagando o valor total de R$ 25.774,99, porém o serviço do 

reclamado nunca terminava, e passando mais de 1 ano, este não 

consertou o veículo e também se nega a devolver o valor pago pelo 

conserto, razão por que a autora decidiu, retirar o veículo da forma que se 

encontrava (todo desmontado) e levar para outra oficina consertar, 

arcando com novos custos, motivo pelo qual requer a devolução desses 

valores comprovadamente despendidos. Com razão a autora. Pelas fotos 

anexadas pela autora, realmente verifica-se que o carro estava todo 

desmontado, sem qualquer evidencia de estar com 90% feito, como alegou 

o reclamado. De fato, era obrigação da empresa ré, consertar e entregar o 

veículo em perfeito estado de funcionamento e/ou pelo menos fazer toda a 

funilaria e tapeçaria e mecânica (exceto motor e compressor do ar). Não 

fez nem uma coisa nem outra. Também não cogitou na devolução do valor 

dispendido pela reclamante. Portanto, procede o pedido da autora de 

restituição dos valores pagos com a compra de peças/ conserto do 

veículo (dano material), cujos valores são comprovados pelas recibos e 

copias de cheques trazidas com a petição inicial. De outro turno, passo à 

análise dos danos morais. A autora se viu obrigada a ficar sem seu 

veículo por mais de 1 ano, e mesmo muito cobrar do reclamado, nada foi 

resolvido, sendo que o conserto ficou se postergando no tempo, até que a 
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autora, perder a paciência e retirar o veículo do pátio da oficina onde 

estava. Desta forma ficou claro que a autora perdeu além do dinheiro que 

gastou em vão, ainda perdeu 1 ano com seu veículo parado, sem poder 

usufruir normalmente. É intuitivo que as idas e vindas da autora à oficina, 

bem como, as inúmeras cobranças realizadas, e o período excessivo para 

o conserto e mesmo assim, não tendo sido realizado, causaram-lhe abalo 

moral, extravasando a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, o 

que gera o dever de indenizar (dano extra rem). Não é normal, repita-se, 

que um veículo demore mais de ano para ser consertado ou reformado, o 

que configura má prestação de serviço, passível de indenização. Reputo 

evidente a alteração do estado psíquico da autora, pois o lapso temporal 

em que ficou sem poder utilizar-se do veículo foi muito grande e 

ultrapassou os limites do tolerável; trata-se, portanto, de circunstância que 

certamente gerou mais que meros dissabores, impondo-se o arbitramento 

de verba reparatória condizente com os prejuízos sofridos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONSERTO DEAUTOMÓVEL - DEMORA 

EXCESSIVA - FALTA DE PEÇA - RESPONSABILIDADEOBJETIVA - LEI 

CONSUMERISTA - MONTADORA - OFICINA - DANOS MORAIS - DANOS 

MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS. I - Os fabricantes deverão assegurar 

a oferta de componentes e peças de reposição para atender aos 

consumidores, razão pela qual a alegação de falta de peça no estoque 

não tem o condão de afastar a responsabilidade da cadeia de 

fornecedores pelos danos resultantes da demora excessiva para 

conserto do veículo sinistrado; II - Evidenciado nos autos que houve um 

intervalo de aproximadamente quatro meses entre a entrada do veículo 

para reparos e a sua efetiva devolução. Demora elevada, restando 

caracterizado o descumprimento contratual capaz de gerar indenização 

por danos morais, porque suplanta o liame de mero dissabor, irritação ou 

mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa 

humana. Responsabilidade objetiva do fornecedor, a teor do que dispõe o 

artigo 14 do CDC; III - A privação pela qual a demandante passou 

causou-lhe transtornos e dissabores, em especial quando se trata de meio 

de locomoção. Mostrando-se excessiva a demora na entrega da peça e 

para o conserto do veículo, quase quatro meses. O valor fixado na 

sentença, R$8.000,00, merece reparo, ante o poderio econômico 

financeiro das rés bem como impingir-lhes o dever de melhorar a 

prestação de seus serviços. Valor majorado para R$15.000,00. 

Destacando-se que a fixação não deve causar ônus excessivo aos 

devedores, nem tampouco gerar enriquecimento ilícito do credor. De 

qualquer maneira, o valor serve para mostrar à montadora e à oficina o 

dever de respeitar o consumidor, que decorre não da decisão deste 

tribunal, mas da lei” (Ap. 0022704-85. 2010. 8.26. 0477Rel. Maria Lúcia 

Pizzotti - Data do julgamento: 20/03/2015). Assim, em face do evidente 

resultado lesivo experimentado pela demandante, da negligência da ré e 

do nexo causal entre ambos, impossível cogitar-se de falta de prova da 

existência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar. O 

arbitramento da condenação respectiva deve ser feito guardando 

proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a pretensão e 

situação retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais, 

que têm natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser 

estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa 

implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função 

reparadora. Sopesadas essas balizas, dada as particularidades do caso 

concreto, tendo em vista o vício apresentado, reputo que o valor pleiteado 

de R$ 2.000,00, cumpre as funções supramencionadas e não caracteriza 

enriquecimento ilícito. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para a) CONDENAR o réu a 

pagar à autora o valor de R$ 25.774,99 (vinte e cinco mil reais, setecentos 

e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de 

ressarcimento por dano material, corrigido pelo INPC e com incidência de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

desembolso; b) CONDENAR o réu a pagar indenização por dano moral em 

favor da autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo 

INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do arbitramento. c) CONDENAR o réu a pagar à autora o 

valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) relativo a multa contratual. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, em vista da culpa recair 

exclusivamente sobre o reclamado. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN CRISTINA ARALDI SEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CALIXTO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAQUE DA SILVA OAB - MT24447/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007255-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARIN CRISTINA ARALDI 

SEGER REQUERIDO: LARISSA CALIXTO MENDES 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 CARIN CRISTINA ARALDI SEGER 

em face de LARISSA CALIXTO MENDES, objetivando a cobrança dos 

cheques: UA 000009 no valor de R$8.070,00 (oito mil e setenta reais) e 

UA 000010 no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), ambos do Banco Itaú 

Unibanco S/A - Conta nº 09848-1 - Agência nº 1364, de titularidade da 

requerida. Não havendo arguição de preliminares, nem questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A inicial foi instruída com a cópia de 

título de crédito (id nº 20251523) emitido pela requerida e nominal à 

requerente, bem como carimbo de devolução de ambas as cártulas pela 

alínea 35. Resta, portanto demonstrada a existência de relação jurídica 

entre as partes configurando o inadimplemento do valor representado pelo 

cheque que serve de prova da dívida. A reclamada apresentou defesa 

contraditória. Inicialmente discorre sobre a possibilidade de fraude, em 

face da alínea que aponta o motivo da devolução e afirma que não houve 

nenhuma prestação de serviço ou compra junto a parte autora. No 

entanto, não consta dos autos provas hábeis a alicerçar os argumentos 

na requerida, tais como pedido de cancelamento ou sustação dos 

cheques e o boletim de ocorrência com a comunicação à instituição 

bancária. Adiante a autora afirma que as cártulas foram assinadas e 

entregues como caução, para uma possível transação de prestação de 

serviço junto à Empresa HDL EVENTOS – SINOP/MT. Que o esposo da 

autora, procurou a parte autora para possível acordo ou acerto, sendo 

certo que a reclamada reconhece a emissão dos cheques e da existência 

de negociação entre as partes. Ao se analisar as cártulas (id nº 

20251523), verifica-se, a princípio, que a assinatura neles constante se 

assemelha à assinatura da parte reclamada, em comparação com os 

documentos acostados com a contestação (ID23787503) e ata de 

audiência de conciliação (ID 23787500). Resta demonstrada pela parte 

autora a subsistência da dívida, representada pelos cheques, cumpria a 

parte Requerida 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, 01/08/2016; todavia, incontroverso que referido título encontra-se 

pré-datado para 05/10/2016 e 05/11/2016; 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da importância original referente às 

cártulas: UA 000009 no valor de R$8.070,00 (oito mil e setenta reais) 

vencimento em 05/10/2016 e UA 000010 no valor de R$8.000,00 (oito mil 

reais) vencimento em 05/11/2016, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012269-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUANY STEPHANY DOS 

SANTOS NEPUMUCENO REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS 

LTDA VISTOS Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DO MÉRITO O feito em questão comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de processo 

Civil. Alega a autora que, a autora decidiu por aderir ao FIES ofertado pela 

Ré e, ainda no 2º semestre do ano de 2.018, após assinado o contrato de 

financiamento na data de 30/10/2018. Diz que iniciado o 1º semestre do 

ano letivo de 2019, a Autora procurou a Ré e procedeu com o aditamento 

do financiamento para o 1º semestre de 2019 e que frequentou as aulas e 

efetuou todas as provas individuais por matéria, inclusive, tendo cumprido 

integralmente o calendário acadêmico, até o dia da prova integrada, em 

13/05/2019 quando a reclamada a impediu de fazer a prova alegando que 

estava inadimplente. Informa ainda que o financiamento estudantil 

encontrava-se devidamente quitado, e tal fato pôde ser comprovado, 

através do extrato de liberação de valores do FIES, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal, constante no ID. 24254968, certificando que a parte 

Requerida passou a auferir a mensalidade integral do curso na data de 

15/11/2018. Ao final pede declaração judicial de inexistência de dívida; 

condenação da Requerida em DANOS MORAIS. Por seu turno a reclamada 

alega que exercício regular de direito, inexistência de responsabilidade 

civil; ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova; inexistência 

de dano moral; critério de aferição, que supostamente extrapola os limites 

de razoabilidade e proporcionalidade e ao final, litigância de má-fé. Houve 

réplica, impugnando a contestação e reiterando a falas iniciais. 

Fundamento e decido. Assim, a procedência da ação é de rigor. De fato, o 

impedimento da autora em realizar prova integrada do 1º semestre de 

2019, gerou o dano moral indenizável. Isto porque, observando-se a 

relação consumerista do caso posto em comento, a responsabilização da 

ré é objetiva, ou seja, não há relevância a existência ou não de culpa em 

função da aplicação do risco do empreendimento. Ora, a autora requereu 

o financiamento pelo FIES desde o 2º semestre de 2018, e conforme 

extrato de liberação de valores do FIES, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, constante no ID. 24254968, percebe-se claramente que a 

reclamada recebeu dentro dos meses do primeiro semestre as 

mensalidades corretamente, não havendo porquê do impedimento a 

realização da prova, o trouxe à autora desconforto superior ao mero 

dissabor. Isto porque, fora constrangida perante todos os seus colegas 

de classe. Igualmente, quanto à matéria que a autora alega ter assistido às 

aulas, mas foi impedida de fazer a prova integrada, porque, para a ré 

estava inadimplente, há o dever de indenização. Mesmo que a autora 

estivesse inadimplente, ainda assim, deveria ter tido a oportunidade de 

realizar a prova. Aliás, sobre o tema há dispositivo na Lei nº 9870/99 que 

disciplina as anuidades escolares. Tal dispositivo proíbe que o aluno seja 

impedido de realizar prova em virtude de inadimplemento da mensalidade: 

“Art. 6º da Lei 9870/1999: São proibidas a suspensão de provas 

escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 

quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, 

sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e 

com os artigos 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência 

perdure por mais de noventa dias...” Nota-se que a reclamada percebe o 

enorme erro, confessa tacitamente que proibiu a autora de realizar a 

prova integrada, quando ofertou, dias depois, a sua realização da prova 

pela autora em conjunto com outros alunos, na mesma situação. Assim, 

verifico estar implícito o enorme constrangimento, bem como, o vexame e a 

humilhação sofrido pela autora proporcionado pela ré, sem quaisquer 

justificativas plausíveis gerando dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação. A meu ver, a condenação em R$ 3.000,00 está em 

consonância com a extensão do dano suportado pela autora. A 

importância ora estipulada não servirá para apagar o dissabor da autora, 

mas para aplacar o prejuízo de ordem moral (vexame, humilhação, 

constrangimento, aborrecimento, desconforto), que lhe foi imposto pelo 

agir irresponsável da ré, assim como inibir que fatos semelhantes venham 

a se repetir. Nesse sentido, o admitia Pontes de Miranda, ao ensinar que 

“dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não 

patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe 

atinge o patrimônio” (tratado de Direito Privado, vol. 26, pág. 30, Ed. 

Borsoi). Orlando Gomes esclarece que “a expressão 'dano moral' dever 

ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz 

qualquer efeito patrimonial” (Obrigações, pág. 332, Ed. Forense). O valor 

da indenização, ao mesmo tempo em que deve servir como desestímulo 

para que a ré não volte a agir com desídia, não pode servir como fonte de 

enriquecimento sem causa, portanto arbitro em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e com 

incidência de juros de 1% ao mês, contados desde a presente data. 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, 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: 

1012313-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AIRTON CAMPOS NUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da 

Reclamada posto que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, nos termos do artigo 17 do CDC. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA 

EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

Rejeito o pedido da Reclamada de indeferimento da petição inicial pela falta 

de extrato de negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, 

uma vez que o documento anexo a inicial não impede a defesa da ré que, 

pode inclusive, apresentar nos autos nova consulta caso constate que o 

documento apresentado pelo autor seja falso MÉRITO 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. 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, apesar de ter 

juntado telas e relatório de ligações, não trouxe aos autos nenhum 
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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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da contratação via 

call center. Entretanto, 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). Em circunstâncias de inversão 

do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para 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). 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). 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 correspondente a 

aproximadamente 26x (vinte e seis vezes) o valor negativado; 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: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

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 no valor de R$ 114,29. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008772-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATA FERRONATO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por VIVO S.A. em face da sentença proferida no 

id nº 20457067, aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de 

comprovação de danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Em que pese 

seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de 

matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. O cerne da 

questão cingia-se à inscrição indevida do nome do requerente em 

cadastro de inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo jurídico, 

o dano moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. De fato, 

a embargante sustentou que a negativação era devida e o débito, assim 

como a relação jurídica, existente. Todavia, conforme explicitado na 

sentença, a embargante não trouxe aos autos provas mínimas a fim de 

cumprir seu ônus probatório. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intima-se, Cumpra-se
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009980-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO CASSIANO 

DIONIZIO, LEONILVA MARIA DE SOUZA REQUERIDO: B V 

INCORPORACAO LTDA 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. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

– INCOMPETÊNCIA Inicialmente, quanto à preliminar de alçada, que diz 

respeito à competência deste juizado, o art. 292, inciso II, do Código de 
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Processo Civil prevê que o valor da causa nas ações que tiver por objeto 

a rescisão de ato jurídico será considerado o do ato ou da sua parte 

controvertida. In casu, o objetivo da parte autora é a resolução do contrato 

e restituição das parcelas pagas, já que a parte promovida impôs a 

retenção de 30% e ainda custos administrativos. Logo, a parte 

controvertida na demanda é apenas o valor a ser restituído e não o 

montante contratado. Portanto, o valor da causa declarado está de acordo 

com a matéria em discussão. Juizado Especial Cível competente. Não 

custa ressaltar o entendimento pacífico nas Turmas Recursais de que a 

atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica 

da parte. Nesse sentido dispõe o Enunciado nº 39 do FONAJE: “Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá 

à pretensão econômica objeto do pedido.” Portanto, deve ser levado em 

conta o proveito econômico perseguido pela parte autora, em função do 

pedido de resolução contratual, com a restituição dos valores pagos, que, 

no caso dos autos, corresponde a R$ 15.079,62, e não ao valor do imóvel 

ou do negócio integral, quantia esta consignada que não ultrapassa o teto 

de quarenta salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995. Razão pela qual, afasto as preliminares. MÉRITO Trata-se de 

RESCISÃO DO CONTRATO c/c restituição de parcelas pagas promovida 

por SEBASTIAO CASSIANO DIONIZIO em face de BV INCORPORAÇÃO 

LTDA. Diz ter dela adquirido um terreno em 22/10/2017, pelo valor de R$ 

79.402,00, parcelado em 200 duzentas vezes mensais no valor de R$ 

779,49, com início em 23/12/2017. Afirma que pagou o sinal em 2x de R$ 

779,49, e mais 17 parcelas, somando no total desembolsou R$ 15.079,62. 

Ocorre que surgiram dificuldades financeiras que lhe impediram de dar 

continuidade ao cumprimento do contrato. Procurou a promovida para 

desfazer o negócio, devolver o imóvel e ser ressarcido do valor pago. 

Mas a promovida informou-lhe que pela rescisão seria glosado 50% do 

total pago e ainda despesas e custas administrativas previstas. Requer 

seja decretada a rescisão contratual, seja determinada a restituição dos 

valores pagos devidamente corrigidos, com retenção de 10% como forma 

de compensar por eventuais despesas. Foi deferido liminar no ID. 

22385135 de modo a determinar a suspensão das cobranças das 

parcelas contratuais vertidas no instrumento em discussão, além de vedar 

à parte requerida em realizar cobranças judiciais e extrajudiciais e/ou 

incluir o nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito, em razão 

do não pagamento delas Sem acordo na audiência de conciliação, a parte 

promovida contesta. Alega preliminar de incompetência do juizado 

especial, devido ao valor da causa, eis que o contrato remonta a quantia 

superior ao teto máximo permitido. No mérito, sustenta obrigatoriedade do 

respeito do pacta sunt servanda; o valor apontado pelo autor como 

entrada de R$ 1.559,49 na verdade foi pago a título de comissão de 

corretagem. Alega ainda que o contrato prevê a retenção de 30% do valor 

pago. O IPTU está inadimplido e deverá ser descontado do valor a ser 

restituído. Por fim, advogou pela improcedência da demanda. E, caso 

contrário, sejam retidos o percentual de 30% e demais despesas ora 

previstas em contrato, nos termos descritos nos itens 4.1. 4.1.1; 4.2.2, 

4.3, além do IPTU em atraso. A impugnação foi ofertada. Fundamento e 

Decido. Versa o caso a respeito de resolução de compromisso de compra 

e venda de imóvel urbano em face da impossibilidade financeira da parte 

requerente, compradora, que almeja restituir-se daquilo que efetivamente 

pagou, com deságio de 10%. O conflito independe de instrução, 

suficientemente elucidado pela prova documental e o direito a ser aplicado, 

a demandar julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do 

CPC. Cumpre realçar que as normas do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor devem ser aplicadas ao caso dos autos, já que, nos termos 

do art. 2º da Lei nº 8.078/1990: "Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 

E, de acordo com o art. 3º do mesmo CDC: “Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O 

que significa analisar a vulnerabilidade do consumidor, observar cláusulas 

iníquas, interpretar cláusulas de maneira favorável ao consumidor 

aderente, valorizar a função social do contrato, respeitar a probidade e a 

boa-fé objetiva, inverter o ônus da prova, facilitar a defesa do 

hipossuficiente etc. No caso em apreço, a parte promovente celebrou 

contrato com a parte promovida para adquirir o imóvel na condição de 

destinatário final. Além disso, a parte promovida atua no mercado na 

comercialização de imóveis. Assim, o caso deve ser interpretado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor. Registre-se, ainda, que não há 

dúvida acerca da natureza tipicamente de adesão do Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote com pacto adjeto 

de alienação fiduciária, conforme ID. 22133719. Primeiramente, há que se 

examinar a despeito da rescisão contratual perante a obrigatoriedade 

contratual da pacta sunt servanda. Ora, se o consumidor declara sua 

impossibilidade de prosseguir com o negócio jurídico firmado, não há 

motivos a que não se abrevie a sua saída, o que seria mesmo ultimado 

com os consectários de sua anunciada inadimplência. De modo que criar 

resistência e impor a manutenção do contrato quando uma das partes já 

não possui condições de mantê-lo não representa benefício para nenhuma 

das partes. E até contraria sua função social. Admitida a resolução 

unilateral do contrato por iniciativa do consumidor, mesmo porque há 

previsão de cláusula resolutiva tácita dos contratos em geral, a teor do art. 

474 do Código Civil. Portanto, viável a resolução do contrato, ainda que 

unilateral, assumindo os ônus decorrentes, proporcionais e razoáveis, até 

para não provocar defeso enriquecimento ilícito. No que tange aos valores 

a serem restituídos, certo é que as parcelas efetivamente pagas devem 

ser devolvidas ao compromissário comprador, porém com a retenção de 

um percentual sobre o valor desembolsado que compense a promitente 

vendedora dos intuitivos ou sintomáticos prejuízos. Nesse passo, 

controvertem as partes quanto ao valor de R$ 1.559,49. A parte autora 

alega que se trata do pagamento da entrada do negócio. Já a parte 

promovida nega ter recebido este valor e afirma que tal se refere a 

comissão de corretagem que foi paga à imobiliária e ao corretor que 

intermediaram o negócio. Nessa celeuma, não se verifica nos autos 

nenhum contrato de prestação de serviços de corretagem onde o autor se 

compromete a pagar duas parcelas de R$ 779,74 a título de serviços de 

corretagem. Há somente 2 (dois) recibos, emitido pelo corretor informando 

que o pagamento se refere à pagamento de duas primeiras parcelas do 

imóvel indicado. Muito embora a relação entre as partes seja de consumo, 

deve a parte promovente juntar documentos mínimos a instruir o feito, haja 

vista que os comprovantes dos pagamentos realizados são documentos 

que devem lhe pertencer, descabendo ao adversário produzir provas do 

que pode inexistir. Ainda mais por conta da divergência sobre a natureza 

e destinação da referida quantia, entrada ou corretagem. Observando que 

o contrato de compra e venda, dispõe apenas que os valores pagos 

diretamente à intermediadora não serão considerados para apuração do 

que será devolvido ao comprador. Sobre este tema, o art. 724 do Código 

Civil determina que a remuneração dos corretores é responsabilidade dos 

vendedores, se não houver disposição contratual em contrário. O Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.599.511-SP (tema 938), pacificou o entendimento 

de que é válida a cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

c o m i s s ã o  d e  c o r r e t a g e m .  E i s  o  j u l g a d o : 

“RECURSOESPECIALREPETITIVO.DIREITOCIVILEDOCONSUMIDOR.INCORPO

RAÇÃOIMOBILIÁRIA.VENDADEUNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE 

VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). 

ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1.Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria-técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de 

restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da 

cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao 

consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por 

serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido 

de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp. nº 1599511/SP; Min. Relator Paulo de 

Tarso Sanseverino; J. 24/08/2016). (G.N). Neste mesmo sentindo: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
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RESCISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO 

CONSUMIDOR. PREÇO TOTAL DOM IMÓVEL COM DESTAQUE DO VALOR 

DA COMISSÃO. VALIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com 

restituição de valores. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, 

rejeitam-se os embargos de declaração. 3. É válida a cláusula contratual 

que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão 

de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade 

autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente 

informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o 

destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938). 4. Agravo 

conhecido. Recurso Especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente 

provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AREsp 1.019.382; Proc. 

2016/0305180-5; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/10/2018; DJE 

16/10/2018; pág. 4525). (G.N). Portanto, havendo previsão expressa no 

contrato e ciência inequívoca das partes, com o valor destacado, é 

admitido a transferência da responsabilidade pelo pagamento da comissão 

de corretagem para o compromitente comprador, ora consumidor. No 

entanto, isso não ocorreu no caso dos autos, visto que o contrato de 

prestação de serviços de corretagem não se confunde com o contrato de 

compra e venda de imóveis que aqui se discute. A parte promovida, de 

modo sagaz, na tentativa de esquivar-se, transferiu para um terceiro, 

literalmente estranho, já que sequer consta o nome da suposta imobiliária, 

a responsabilidade no que tange à corretagem. No entanto, frustrada a 

tentativa, já que o entendimento pacificado é de que para a transmissão da 

responsabilidade pelo pagamento da corretagem ao consumidor é 

necessária cláusula expressa e clara. O princípio da informação e 

transparência, norteador das relações de consumo, impõe aos 

fornecedores de produtos ou serviços a obrigação e o dever de deixar 

claro ao consumidor as informações sobre o produto ou serviço de 

maneira clara e precisa, não sendo admitidas omissões de qualquer 

natureza. No tocante a tal dever, o Código de Defesa do Consumidor traz 

expressamente o direito da parte autora em ter informação clara e precisa 

sobre o produto/serviço que está adquirindo: Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III- A informação adequada e clara sobre os diferentes 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que a apresentem. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou 

serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores. Art. 46. Os contratos que regulam 

as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ouse 

os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. 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 (Redação dada pela Lei nº 11.785, de 

2008). Conforme exposto, verificado que a forma como foram elaboradas 

as cláusulas contratuais demonstra nitidamente a falta de clareza. O autor 

acreditou estar pagando uma entrada e a parte promovida quer forçar que 

se trata de pagamento da comissão de corretagem. Deveria assim ter 

exprimido com o necessário destaque que a lei preconiza e os julgados 

acima se alinham. Não há dúvidas da confusão causada ao consumidor, 

que acredita estar pagando pelo valor integral do imóvel, quando, na 

verdade, está remunerando serviços prestados por terceiros, sem que lhe 

tenha sido esclarecido que competia a ele tal remuneração. Verificado, 

portanto, que não houve o esclarecimento necessário a respeito da 

identificação de que efetivamente aquele valor seria destinado ao 

pagamento de corretagem, bem como se a parte consumidora seria a 

responsável por arcar com tal pagamento. O que contraria as normativas 

citadas e a jurisprudência ilustrada nos Acórdãos acima mencionados. 

Assim, diante do disposto no art. 47 do CDC, deve a cláusula 4.5 ser 

interpretada em favor do consumidor, de modo que ausente a efetiva 

informação de que estaria arcando com os custos da comissão de 

corretagem. Deverá o valor de R$ 1.559,49, que restou demonstrado, ser 

proporcionalmente devolvido, no mesmo percentual de deságio infra 

definido para as demais parcelas a serem restituídas. No que concerne á 

restituição das parcelas pagas, a parte requerida não descumpriu suas 

obrigações contratuais, tendo em vista que, de acordo com a exordial, o 

autor requereu voluntariamente a rescisão contratual em razão de não ter 

mais condições financeiras para continuar honrando seus compromissos. 

Portanto, tem-se que a responsabilidade pela resolução contratual é 

exclusiva do compromitente-comprador. Embora o rompimento do contrato 

tenha sido motivado pela incapacidade financeira da parte compradora, 

não se mostra razoável privá-la da restituição de boa parcela dos valores 

por ela desembolsados, respeitadas as regras acima explicitadas. A 

citada cláusula 4º e seguintes do instrumento contratual que preveem a 

retenção de 30% do valor pago e ainda taxas administrativas, não existe 

no contrato, e mesmo que existisse se mostraria excessivamente 

oneroso. Com efeito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa 

do Consumidor, são nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”. Neste contexto, ainda que por culpa do autor, de rigor é devida 

a restituição dos valores pagos. Entretanto não deve ser integral, 

conforme dispõe a Súmula 543 do C. STJ: “Súmula 543 - 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”. Trata-se de um contrato a envolver aquisição de um imóvel 

sem qualquer edificação, terreno urbano de nua propriedade, pela qual, 

em sua consecução, a parte promovente pagou em torno de 10% das 

parcelas comprometidas, a indicar não onerar consideravelmente a parte 

promovida na restituição do que tiver que devolver. O que implica a 

conveniência e justiça de a restituição dar se imediatamente e em uma 

única parcela, de acordo com a determinação vertida na súmula supra. 

Mesmo porque injustificável a devolução paulatina de algo que já foi 

liquidado de um contrato resolvido cujo bem, devolvido à parte promovida, 

pode ser renegociado incontinenti, pois reincorporado ao acervo 

patrimonial desta, amenizado ou mesmo eliminando transtornos/prejuízos. 

Desta forma, tenho que a retenção de 10% se mostra suficiente para 

cobrir as despesas administrativas e demais custos, incluindo eventuais 

multas, que ainda compensa a perda e expectativa do negócio concluído 

e, por outro lado, evita enriquecimento sem causa. Assim, deve a 

requerida devolver 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo 

autor, desconsiderados eventuais encargos moratórios, mas somente o 

que foi pago pelo preço, acrescido de correção monetária desde a data de 

cada desembolso e juros moratórios a contar do trânsito em julgado da 

sentença. Nesse sentido, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO 

COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGAGO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam 

adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, "na hipótese de resolução contratual do 

compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que 

postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma 

diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão 

computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (RESP 

1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015). 3. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-EDcl-AREsp 

1.123.573; Proc. 2017/0152032-9; SE; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel 

Gallotti; Julg. 26/06/2018; DJE 01/08/2018; Pág. 2008) DISPOSITIVO Isto 

posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: I. DECLARAR 

rescindido o compromisso de venda e compra de imóvel discutido. II. 

DECLARAR abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas 4.1.1; 4.2., 4.3.; 

4.5, a uma por que existem no contrato, e duas por afrontar o texto do art. 

53 do Código de Defesa do Consumidor. III. CONDENAR a parte promovida 

a restituir 90% do valor comprovadamente pago a título de comissão de 

corretagem, na ordem R$ 1.559,49, significando a devolução de R$ 

1.403,54, nas mesmas bases de correção monetária e juros de mora do 

item seguinte. IV. CONDENAR a parte promovida a restituir as 17 parcelas 
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contratuais pagas, corrigidas monetariamente desde cada desembolso e 

acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do 

trânsito em julgado. Porém, do montante apurado, dever-se-á reter a 

porcentagem de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal e 

despesas administrativas. V. DETERMINAR a reintegração da parte 

promovida na posse direta do imóvel em questão a partir da mesma data. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, por 

serem incabíveis nesta fase, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, e anote-se. Nada sendo 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S 

LTDA – ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Segundo a petição 

inicial, em 23/03/2018 a contratou os serviços de telefonia e internet da ré 

em plano na modalidade empresarial, gerando, com isso, cobrança mensal 

em de faturas. Ocorre que, no decorrer do contrato, sentiu-se insatisfeita 

com os serviços prestados, e, antes de expirado o prazo de fidelidade, 

optou por migrar para outra prestadora destes serviços. Todavia, após a 

rescisão, a ré lhe enviou um boleto (ID nº 24271607), com vencimento 

para 08/07/2019, cobrando multas rescisórias de alto valor. Refere haver 

contatado a demandada, sem, contudo, alcançar êxito na solução do 

problema. Daí a propositura da ação, que objetiva a declaração de 

inexigibilidade dos débitos, e o recebimento de indenização por danos 

morais. A demandada, por sua vez, contesta arguindo, preliminarmente, 

incompetência do juízo por necessidade da produção de prova pericial, 

bem como ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, defende a regularidade 

das cobranças e inexistência de danos morais indenizáveis. Fundamento 

e deciso A PRELIMINAR suscitada pela promovida não prospera. A 

produção de prova pericial a fim de aferir a existência de falha nas 

prestações dos serviços contratados pela autora é despicienda no 

presente caso, pois, conforme incontroverso nos autos, o contrato 

celebrado entre as partes foi rescindido há alguns meses, quando a 

autora contratou os serviços de outra concessionária. Com essas razões, 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do MÉRITO. Data vênia entendimento diverso, 

entendo que, em virtude dos serviços de telefonia e internet contratados 

pela autora decorrerem de planos corporativos destinados à atividade 

produtiva da empresa, a relação das partes caracteriza-se como de 

insumo, e não de consumo, afastando-se a pretensa incidência do CDC ao 

caso. Independentemente, apesar das judiciosas razões formuladas, a 

pretensão autoral não merece prosperar. Isso porque, a alegada má 

prestação dos serviços justificadora da rescisão do contrato não restou 

demonstrada. Inexistem nos autos evidências ou a indicação de quais 

falhas ocorreram na prestação dos serviços contratados, se na telefonia 

ou na internet, não há sequer protocolos de atendimento, muito menos 

cópia de e-mails. Do contrário, limitou-se a demandante a singela e 

genericamente afirmar sua existência, e que a impulsionaram a migrar para 

outra operadora Sendo assim, inevitável é o reconhecimento de que a 

portabilidade dos serviços antes do prazo constante do ajuste firmado 

entre as partes constituiu rescisão antecipada geradora da multa prevista. 

Como é cediço, a previsão de prazo de permanência contratual mínima não 

é abusiva, desde que seja concedido ao contratante benefícios. O plano 

de fidelização dá ao adquirente vantagens e benefícios e, em 

contrapartida, exige que o usuário permaneça vinculado por um período 

mínimo. No caso dos autos, há previsão expressa no contrato celebrado 

entre as partes sobre o prazo de permanência de 24 meses (id nº 

24272110) e sobre a aplicação de multa por rescisão contratual antes do 

decurso desse prazo (cláusula 1 - Cláusulas Gerais do Contrato de 

Prestação de Serviço Móvel Pessoal). Assim, houve informação prévia à 

autora a respeito do prazo de permanência. Portanto, é válida a cláusula 

de fidelização. A regra geral para o tempo máximo do prazo de 

permanência é de 12 meses, conforme previsto na Resolução nº 632/2014 

da ANATEL, que estabelece: “Art. 57. A Prestadora pode oferecer 

benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça 

vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1º 

O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.” 

Porém, há previsão no artigo 59 da mesma Resolução de que o prazo de 

permanência para consumidor corporativo é de livre negociação, devendo 

ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º, 

do artigo 57. O contrato objeto dos autos (id nº 24272110) prevê 

expressamente o período de permanência mínima de 24 meses e a multa 

em caso de rescisão antecipada. Houve, portanto, prévia informação à 

contratante acerca do prazo de carência, não se tratando de hipótese de 

surpreendida pela cobrança das multas devidas pelo cancelamento do 

contrato antes do termo. Assim sendo, a cláusula de fidelização que prevê 

prazo de 24 meses não é ilegal e as multas aplicadas são devidas. Nesse 

sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 

- RESOLUÇÃO ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COM 30 

(TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA - CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM 

CONTRATO - VALIDADE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - BENEFÍCIO QUE 

NÃO IMPLICA EM DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - PRÉVIO 

CONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) 

MESES ESTIPULADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS -REGULARIDADE - 

MULTA ESTIPULADA EM PATAMAR RAZOÁVEL - AÇÃO IMPROCEDENTE. 

RECURSO PROVIDO.” ação declaratória de inexigibilidade de multa 

contrato de prestação de serviços de telefonia móvel rescisão do contrato 

antes de expirado o prazo de permanência cláusula de fidelização que 

prevê prazo de carência de 24 meses possibilidade de estipulação de 

prazo superior a 12 meses entre pessoas jurídicas (art. 59 da resolução 

nº 632/2014 da anatel) regularidade da cláusula de fidelização legalidade 

da multa aplicada recurso desprovido.” Não existe, portanto, qualquer 

dúvida quanto à validade e à eficácia da cláusula, que é suficientemente 

clara e não possibilita qualquer dúvida quanto ao seu conteúdo, de modo 

que se apresenta indiscutível a exigibilidade desse valor. (TJSP - Ap. 

1047190-77.2016.8.26.0002 33ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SÁ MOREIRA DE 

OLIVEIRA J. 03.07.2017). Destarte, não aferida a existência de nenhum 

ilícito contratual, fica rechaçada a pretensão de indenização por dano 

moral que lhe seria consequência. Assim, por todo o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, e 

consequentemente REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA concedida no 

ID nº 24639570. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002517-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOI E TERRA NEGOCIOS AGROPECUARIOS ALTA FLORESTA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002517-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BOI E TERRA NEGOCIOS 

AGROPECUARIOS ALTA FLORESTA LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

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. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA AUTORA É DE PEQUENO PORTE 

Rejeito a preliminar, posto que está comprovado nos autos se tratar de 

uma microempresa (ME) INCOMPETÊNCIA Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. DO MÉRITO O objeto da presente demanda consiste 

na declaração de inexistência do débito cobrado pela requerida, no valor 

de R$ 14.700,00 relativo a fidelização e de indenização por danos morais. 

Inicialmente, deve-se destacar que a relação existente entre as partes é 

de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerida é fornecedora de 

produtos e serviços cujo destinatário final é a requerente. No caso dos 

autos, a requerente aduziu ter cancelado o serviço de internet contratado, 

em razão do sinal ser fraco, bem como de ter ficado sem sinal em várias 

cidades do interior de Mato Grosso onde atuam. Assim, tendo em vista a 

inversão do ônus da prova, conforme art. 6º VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, incumbia à requerida comprovar que não deu causa ao 

inadimplemento contratual, com a comprovação da prestação dos serviços 

que a requerente alegou ter recebido de forma defeituosa. Entretanto, a 

requerida se limitou a sustentar o cancelamento do contrato, referente aos 

serviços de telefonia fixa e internet banda larga, e a validade da cobrança 

da multa por rescisão contratual. Contudo, tal fidelização torna-se 

indevida, pois, a má prestação do serviço foi a causa da extinção do 

contrato, tendo o inadimplemento gerado à requerente a faculdade de 

rescindir o contrato unilateralmente por culpa da requerida. Neste sentido: 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DA 

EMPRESA CONTRATADA. QUEDAS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E 

VELOCIDADE CONTRATADA NÃO ATINGIDA. RESCISÃO CONTRATUAL 

SEM A COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DO DEVER DE 

PERMANÊNCIA, TENDO EM VISTA O INADIMPLEMENTO DA EMPRESA NO 

CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO, NÃO SE TRATANDO DE ATO 

DE LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. PLEITO DO AUTOR À INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INADMISSÍVEL O mero descumprimento contratual 

não pressupõe a ocorrência de danos morais sem que seja observada a 

ocorrência de outro fato que lesione a parte em sua esfera moral, 

atingindo sua honra, imagem ou estado psicológico de forma profunda. 

Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do autor improvido. 

(TJSP- 1ª Turma RI 1002297-18.2018.8.26.0491 Presidente Prudente - Relª 

Juíza Flávia Alves Medeiros). (TJSP; Recurso Inominado Cível 

1002297-18.2018.8.26.0491; Relator (a): Flávia Alves Medeiros; Data do 

Julgamento: 06/11/2019) Destarte, a multa cobrada às no ID 19198124 no 

valor de R$ 14.700,00 deve ser afastada em razão de ter a requerida 

dado causa à rescisão do contrato. Quanto ao dano moral, considerando 

que não houve abalo ao crédito da requerente, entendo que este restou 

configurado tão somente em razão da perda de tempo útil do consumidor, 

pois esta, além de ter entrado em contato com a requerida por diversas 

vezes, conforme se infere dos protocolos informados na inicial, se dirigiu 

duas vezes à unidade de atendimento da requerida, a fim de que o 

problema fosse resolvido administrativamente, sem obter uma solução ao 

caso concreto. No tocante a indenização pelo dano moral suportado, 

entendo razoável a fixação de R$ 2.000,00, suficiente para indenização 

do dano sem configuração de enriquecimento ilícito. 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: a) 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda 

referente a multa de fidelização no valor de R$ 14.700,00, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de danos morais, 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 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, 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: 1008966-43.2019.8.11.0015

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:

TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008966-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO EDUARDO 

WALENDORFF BOROWSKI REQUERIDO: TROPICAL PNEUS LTDA 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. 

PRELIMNAR 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. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação 

de inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob 

pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente 

apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados 

Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, da Lei 

9.099/95) IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA Rejeito a preliminar 

a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, onde a princípio não há 

condenação aos 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. DO MÉRITO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, c/c cancelamento do registro do protesto, com pedido liminar em 

tutela provisória de urgência, aviada por PAULO EDUARDO WALESDORFF 

BOROWSKI em face de TROPICAL PNEUS LTDA., ambos qualificados. Em 

síntese, alega o Requerente que em 07/07/2011 a Requerida enviou para 

protesto 3 (três) duplicatas sacadas contra o primeiro. Todavia, 

transcorridos mais de 5 (cinco) anos do protesto a requerida manteve-se 

inerte em receber seu crédito, via das ações competentes, ensejando, 

assim, a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual pugna o 

Requerente pela declaração de inexistência do débito, em razão da 

ocorrência da prescrição com o consequente cancelamento dos protestos 

mencionados na inicial. A tutela de urgência foi deferida no ID 23844807, 

determinando ao Requerido que promovesse a suspensão dos efeitos do 

protesto efetivados junto ao 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, 

referente aos títulos DMI2740-1-13, DMI 2740-2-13, DMI 2740-3- 13, 

conforme certidão positiva de protesto coligida no ID. 22299957. Citada (ID. 

24990455), a ré apresentou contestação (25951676). Alega que preliminar 

de inépcia da inicial sob o argumento de falta de pedido ou de causa de 

pedir, verberando que, embora tenha pedido de condenação da Requerida 

em danos morais, não há na inicial causa de pedir, impugna a gratuidade 

da justiça, e no mérito, alega exercício regular do direito, quanto ao 

protesto levado a efeito Fundamento e decido. A causa de pedir desta 

demanda centra-se na tese de prescrição dos títulos de duplicada 

mercantil, levadas a protesto no ano de 2011 pela empresa promovida. 

Probabilidade do direito evidenciada, visto que a promovida, 

aparentemente, deixou de promover as ações competentes para 

recebimento do seu crédito. A ação executiva foi interrompida pelo 

protesto, a partir do que iniciou o prazo prescricional de 03 anos, a teor do 

art. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil e Art. 18, inciso I, da Lei nº 

5.474/1968. In verbis: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando 

a lei não lhe haja fixado prazo menor. Art. 206. Prescreve: § 3º Em três 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 346 de 609



anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. 

“Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: l - contra o 

sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do 

vencimento do título”. “AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. 

Prazo trienal. Artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68. Não interrupção da 

fluência do prazo. Desídia do exequente em promover a citação da parte 

contrár ia .  RECURSO DESPROVIDO”.  (TJ-SP -  APL: 

01057402920098260002 SP 0105740-29.2009.8.26.0002, Relator: Afonso 

Bráz, Data de Julgamento: 12/04/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 12/04/2017). Logo após o lapso temporal de 03 anos para 

propositura da ação executiva, começou a fluir o prazo para o ajuizamento 

da ação de cobrança, visando evitar enriquecimento ilícito, que é de 05 

anos, conforme art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil. “Art. 206. 

Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NAÕ ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. Em se 

tratando de ação de cobrança calcada em duplicata, o prazo prescricional 

incidente na espécie não é o trienal, constante no artigo 18, inciso I, da Lei 

nº 5.474/68, porquanto este diz respeito, tão somente, à pretensão 

executiva, incidindo na espécie o prazo quinquenal, nos termos do artigo 

206, § 5, inciso I, do Código Civil, lapso este que, no entanto, não restou 

implementado. Precedentes do TJRS e do STJ. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO”. (TJ-RS - AC: 70079774048 RS, Relator: Deborah Coleto 

Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2019). Em 

linha de princípio, salvo outro fator, a tese autoral tem corpo suficiente 

para aferir a probabilidade do direito. Além do mais, dentro do 

razoavelmente produzido até o momento, observado a inexistência de 

ações distribuídas tendentes a exigir o crédito em questão no Estado onde 

a parte promovida tem sede, bem como no Estado de Mato Grosso, 

domicílio do promovente, a teor das certidões negativas agregadas. Com 

razão a autora. Considerando que o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil 

estabelece a prescrição trienal para a pretensão de haver o pagamento de 

título de crédito, e não tendo a ré tomado qualquer providência para 

obtenção do valor descrito na duplicata passados mais de 8 anos do 

protesto, é incontroverso que já decorreu o prazo prescricional para 

pretensão executória do credor. De rigor, assim, a sustação do referido 

título levado a protesto. Dormientibus non succurrit jus. “O direito não 

socorre aos que dormem”. Assim diz o termo em latim que traduz 

claramente o caso. Com relação aos danos morais, Estabelecida a 

premissa de que, no particular, a manutenção do protesto após a 

prescrição da pretensão executória do credor tornou-se indevida, pois 

passou a ser extemporânea, cabe analisar se restou caracterizado dano 

moral indenizável. O dano moral tem sido entendido como lesões a 

atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em 

sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais 

comunidades. Ou, como já decidiu esta Corte, o dano moral consiste em 

“atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade” (REsp 

1426710/RS, 3ª Turma, DJe de 09/11/2016). No mesmo sentido, a doutrina 

de Carlos Alberto BITTAR afirma que os danos morais são aqueles 

relativos “a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente social, 

ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a 

individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as 

manifestações do intelecto” (Reparação civil por danos morais. S. Paulo: 

Saraiva, 4ª ed., 2015 p. 35). Também nessa perspectiva, Yussef Said 

CAHALI leciona que, dado o caráter multifacetário do ser humano, “(...) 

tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais; na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Dano moral, 3ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22, grifos nossos). Cabe 

destacar, todavia, que, “nem todo atentado a direitos de personalidade em 

geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, pp. cit., p. 60), pois os 

danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma 

determinada situação. Desse modo, para que esteja configurado o dano 

moral, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma 

grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de 

ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio 

psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta 

de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em 

sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem 

comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao 

sofrimento alheio, observado que dissabores, desconfortos e frustrações 

de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez 

mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos e, 

por isso, não se mostra viável aceitar que qualquer estímulo que afete 

negativamente a vida ordinária configure dano moral. Especificamente 

quanto a manutenção do protesto indevidamente, após a prescrição da 

pretensão executória do credor, nessa situação, se caracteriza in re ipsa, 

ou seja, dispensando comprovação de abalo psicológico pelo devedor que 

teve seu nome irregularmente indicado no ato do protesto. Não obstante, a 

jurisprudência, de um modo geral, vem evoluindo, de maneira acertada, 

para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, 

afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais 

indenizáveis. No âmbito de manutenção do protesto de forma irregular de 

título de crédito ou outros documentos de dívida, o reconhecimento do 

dano moral está inequivocamente atrelado à ideia do abalo de crédito 

causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar 

ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. Todavia, na 

hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão 

executória do credor, deve-se perquirir sobre a existência de vias 

alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. Por outro 

lado, quando exauridos os meios legais de cobrança da dívida subjacente 

ao título, o protesto pelo portador configura verdadeiro abuso de direito, 

pois visa tão somente a constranger o devedor ao pagamento de 

obrigação inexigível judicialmente. O protesto, nessa hipótese, se mostra 

inócuo a qualquer de seus efeitos legítimos (já abordados anteriormente), 

servindo, apenas, para pressionar o devedor ao pagamento de obrigação 

natural (isto é, sem exigibilidade jurídica), pela ameaça do descrédito que o 

mercado associa ao nome de quem tem título protestado. Nesta esteira, 

constatada a manutenção do protesto além do prazo, de rigor a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos 

morais. 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; 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: a) TORNAR definitiva a tutela de urgência foi 

deferida no ID 23844807 b) DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do 

débito em razão da prescrição dos títulos DMI2740-1-13, no importe do R$ 

817,00; DMI 2740-2-13, no importe de R$ 817,00 e DMI 2740-3- 13, no 

importe de R$ 816,00, c) Determinar o cancelamento do registro dos 

protestos levados a efeitos, e; d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) à Reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros simples de 1% ao mês, ambos a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). 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, 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: 1013582-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MACIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013582-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SARA CRISTINA MACIESKI 

REQUERIDO: 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 9.099/1995. 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 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012357-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ESCOBAR (REQUERENTE)

FLAVIA ESCOBAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012357-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIA ESCOBAR, 

CRISTIANO ESCOBAR Vistos em regime de exceção. Cuida-se de pedido 

de alvará judicial proposto por Flávia Escobar e Cristiano Escobar, 

objetivando levantamento de saldo perante o INSS em nome do de cujus 

Sr. Alcides Lopes Escobar. Acostados a petição inicial os documentos 

comprobatórios das alegações invocadas pela requerente. Instado, o 

Ministério Público apresentou cota pugnando pela dispensa de 

apresentação de manifestação ministerial. Segundo a Lei nº 6.858/80, 

regulamentada pelo Dec. 85845/81, os dependentes ou herdeiros poderão 

requerer alvará judicial “para saque de quantias” deixadas pelo falecido, 

sem a necessária abertura de inventário. Embora o presente feito não se 

amolde com precisão às normas supramencionadas, o objetivo pragmático 

da legislação será atendido com o deferimento do pedido, em atenção aos 

princípios da economicidade e efetividade jurisdicional. Posto isto, DEFIRO 

o pleito inicial e AUTORIZO as partes requerentes a procederem ao 

levantamento dos direitos reconhecidos pela Lei n.º 6.858/80. Expeça-se o 

competente alvará, arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012171-34.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PATRICIO GUIMARAES THOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012171-34.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: DAVID PATRICIO GUIMARAES 

THOME EXECUTADO: ELIZEU FRANCISCO DA COSTA 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. Sem Custas. 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: 1013083-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MEYER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA QUEIROZ DE SOUZA ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013083-77.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEMIR MEYER 

EXECUTADO: ANTONIA QUEIROZ DE SOUZA ALENCAR Vistos em regime 

de exceção. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Cuida-se de ação ordinária distribuída como execução de título 

extrajudicial manejada por VALDEMIR MEYER em desfavor de ANTONIA 

QUEIROZ DE SOUZA ALENCAR. Conforme se evola dos autos não foram 

preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 783 do Código de 

Processo Civil para a propositura da ação. Anoto que as demandas de 

execução para cobrança de crédito, ou execução de título extrajudicial, 

devem fundar-se sempre em um título obrigacional certo, líquido e exigível, 

não podendo a obrigação ser incerta. Intimada para emendar a inicial, 

adequando-a ao rito processual que fosse de seu interesse, a parte 

autora quedou-se inerte. Impõe, em razão de tal fato, o indeferimento da 

inicial, dada a sua incompatibilidade com o procedimento de execução para 

cobrança de crédito. Posto isso, com forte na norma prevista no dos 

artigos 330 e 485, incisos I e IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial e 

de conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. 

Preclusas as vias impugnativas, 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: 1011794-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011794-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA SELMA DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em regime de exceção. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Julgo extinto o processo, com fulcro nos 

artigos 487, II, alínea b do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas anotações e demais formalidades. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006491-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRANNA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006491-17.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: SERRANNA AGRONEGOCIOS LTDA - ME, 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER 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: 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 POR LOCUPLETAMENTO INJUSTO proposta por GILMAR 

PASQUALOTTO em face de MARISTELA CANABARRO DE AMORIM. Em 

síntese a parte Requerente aduz que credora da parte Requerida na 

importância original total de R$ R$ 18.150,00 (dezoito mil e cento e 

cinquenta reais) representada pelos cheques nº 000039, 000040 e 

000030, com os respectivos vencimentos e valores de R$ 8.400,00 (oito 

mil e quatrocentos reais) em 02.03.2016; R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais) em 02.04.2016 e R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) em 18.02.2016. A parte Requerida, apesar de 

devidamente citada via AR (id nº 8737619), não compareceu à audiência 

de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 9044110. 

Não comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar 

de devidamente citada nos termos do art. 18 da Lei nº 9.099/95 e 

Enunciado 05 do FONAJE; 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 parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 18.150,00 (dezoito mil e cento e cinquenta reais), devendo cada título 

de crédito ser atualizado pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos, 

com a incidência de juros legais a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1008755-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENALDO MARIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008755-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE HENALDO MARIANO 

SILVA REQUERIDO: DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE 

MAGALHAES 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. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

REQUERIDO Analisando os fatos narrados pelo autor, da maneira em que 

relatados, está ele a imputar conduta culposa aos réus, eis que em seu 

entender, caberia a eles ter providenciado a desvinculação da unidade 

consumidora do imóvel locado de sua responsabilidade. A questão relativa 

à existência de ato ilícito culposo atribuível aos réus, a toda evidência, 

refere-se ao mérito da demanda, devendo juntamente com ele ser 

analisada. DO MÉRITO O Requerente ajuizou a presente ação indenizatória 

objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais, aduzindo, em síntese, ter sido locatário do 

imóvel descrito na inicial, no período de agosto a dezembro de 2018, 

quando entregou as respectivas chaves ao antigo proprietário, com todas 

as despesas que incidiam sobre o bem quitadas. Disse que após a 

entrega das chaves, o imóvel foi alugado a outra pessoa, mas o registro 

da unidade consumidora de energia elétrica junto aos cadastros da 

Energisa permaneceu em seu nome, sem que o proprietário, bem como, o 

novo inquilino procedessem à devida alteração como seria de rigor. 

Afirmou que só soube do ocorrido durante quando precisou instalar 

energia elétrica em sua nova residência e também ao tentar abrir uma linha 

de crédito em banco, quando foi informado que havia uma negativação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito. Afirmou que em razão 

do ocorrido, suportou danos morais indenizáveis; pugnou, assim, por 

indenização em danos materiais no valor de R$ R$ 266,53 (duzentos e 

sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e em danos morais no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O reclamado DAVID FRANCISCO 

OLIVEIRA devidamente intimado, apresentou contestação, alegando culpa 

exclusiva do autor dizendo que não houve qualquer prática de ato por 

parte do requerido que pudesse caracterizar como ato ilícito, 

considerando que a transferência da unidade consumidora ao final do 

contrato de locação é de responsabilidade exclusiva do Autor, aduz que 

em momento algum pretendeu assumir para si a responsabilidade de 

efetuar a referida operação. Defendeu a inexistência dos elementos 

tipificadores da responsabilidade civil; defendeu a inocorrência e ausência 

de comprovação dos alegados danos morais; teceu considerações 

acerca da quantia indenizatória a ser fixada, na hipótese de eventual 

condenação; impugnou a pretensão relativa aos danos materiais; pugnou, 
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assim, pela improcedência dos pedidos iniciais, caso não acolhida a 

preliminar arguida. O correu FERNANDO DE MAGALHAES afirmou que 

alugou o imóvel pertencente ao Senhor Davi, ora também demandado na 

presente ação, contudo, havia débitos em nome do Promovente da época 

referente aos meses que ele locou o bem. Aduz apresentou o contrato de 

locação entabulado com o Sr. Davi junto a concessionaria de energia e 

transferiu a Unidade Consumidora para sua titularidade, eis que os débitos 

que estava em nome do Promovente ficaram em aberto para que ele 

adimplisse, o que era o justo, se ele usou os serviços que pagasse por 

isso, não seria justo o Reclamado pagar por isso, que na verdade, era 

taxas, haja vista que o Autor não solicitou o desligamento da energia e 

gerou essas pendencias em seu nome, assim, pugnou, assim, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Fundamento e DECIDO. Evidenciou-se 

nos autos que o autor foi inquilino do imóvel situado à rua das Rosas, sala 

B, esquina com a Rua das Pitangueiras, no período de agosto/2018 a 

dezembro/2018, fato este não impugnado especificamente pelas corrés 

em suas peças de defesa. Nessa toada, verifica-se que unidade 

consumidora vinculada ao imóvel em questão ainda se encontrava 

vinculada ao nome do autor, até que o mesmo, pagou as faturas em aberto 

e solicitou o desligamento da energia, consoante se extrai dos 

documentos. Assim sendo, não se tratando de obrigação “propter rem”, 

mas sim de natureza pessoal, o consumo de energia elétrica somente 

pode ser cobrado daquele que efetivamente dele se utilizou, assim sendo 

de rigor a declaração da inexigibilidade, em relação ao autor, das faturas 

de energia elétrica vencidas após o término do contrato de locação. Resta 

a análise da conduta culposa aos réus atribuída, como base da pretensão 

indenizatória a título de danos materiais e morais. Em relação ao 

proprietário do imóvel, a omissão do réu locador, denota a manifesta 

negligência e imprudência, ao permitir que a unidade consumidora de 

energia elétrica instalada em imóvel de sua propriedade permanecesse 

registrada em nome de terceira pessoa que, sabidamente, não mais 

possuía qualquer vínculo com o imóvel, deixando de ser consumidor dos 

serviços prestados. Deveria ele, assim, primeiramente ter constatado que 

a unidade de consumo estava registrada em nome de pessoa que não 

possuía qualquer vínculo com o imóvel e na sequência, pleiteado o registro 

ao seu nome ou ao nome do novo inquilino. E na hipótese ora “sub judice”, 

não foi feita nenhuma coisa, nem outra. Ademais, a obrigação primeira de 

transferir a unidade consumidora para o nome do real consumidor cabe ao 

proprietário do imóvel, de maneira que não há que se cogitar de 

responsabilidade exclusiva do autor como causa excludente do dever de 

indenizar. No mais, verifica-se que, de fato, que o réu locador não negou a 

sua responsabilidade sobre o imóvel que lhe é imputada, conforme se 

verifica na contestação apresentada. Nesse passo, responde pelos 

eventuais danos causados ao autor, pela negativação de seu nome 

levada a efeito pela ENERGISA, em relação a faturas de consumo de 

energia elétrica posteriores à sua saída do imóvel. Nesse sentido: 

Apelação. Locação. Indenização por dano moral. Antiga locatária do 

imóvel que teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela CPFL 

por débitos posteriores à desocupação. Responsabilidade da imobiliária 

pelos danos causados. Omissão em providenciar a devida transferência 

junto à concessionária. Dano moral caracterizado. Indenização. 

Arbitramento. Critérios de proporcionalidade, razoabilidade, prudência e 

equidade. Vedação a reformatio in pejus. Apelo a que se nega provimento. 

Nessa senda, a negativação do nome do autor, em razão do não 

pagamento das faturas de energia elétrica posteriores à desocupação do 

imóvel locado, revela o agir culposo TJSP. (Apelação nº 

1022129-88.2014.8.26.0196.29ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. 

Pereira Calças. Julgado em 07/05/2018 e publicado 08/05/2019). Da 

mesma forma o novo inquilino e correu que de má-fé se utilizou da UC em 

do autor e não efetuou o pagamento das faturas em questão, já que as 

fatura que originaram a negativação, forem do período em que o mesmo já 

se encontrava no imóvel utilizando da energia em nome do autor. Desta 

forma a condenação em danos materiais é a medida que se impõe. O dano 

moral ocorrido em razão da negativação do nome do autor não há de ser 

comprovado, porquanto se trata de cadastro público e de fácil acesso, 

presumindo-se a ocorrência do dano “in re ipsa”, o que não se 

consubstancia em mero dissabor ou aborrecimento, mormente ao se 

considerar o atual estágio do “homus economicus”, vale dizer, o homem 

sempre em busca de crédito no mercado para satisfazer suas 

necessidades básicas e até mesmo de consumo, sendo que a 

negativação de seu nome inviabiliza que a ele seja concedido crédito na 

praça, afetando sobremaneira suas relações na sociedade em que se 

insere, o que evidencia a ocorrência de dano moral “ipso facto”, 

independentemente da demonstração de prejuízo. E no caso dos autos, 

restou evidenciado que o autor perdeu oportunidade de emprego. Dessa 

forma, fixo em R$ 5.000,00, a quantia que tem a função de compensar o 

sofrimento padecido e servir de alerta para que o réu não pratica atos 

como este no futuro, além de não se revelar excessiva. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) 

condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por 

dano moral de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigido pelo INPC, e com 

juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data desta sentença; b) 

condenar os requeridos, solidariamente, a restituir o valor de R$ 266,53 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data desta sentença, e com 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso. 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, 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: 

1000036-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: EVANDRO IVAN REICHERT Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP em face de 

EVANDRO IVAN REICHERT objetivando a cobrança de 2 folhas de 

cheques de titularidade do requerido no valor original de R$ 6.666,67 cada 

com vencimento para 30/03/2018, 30/04/2018, respectivamente, os 

voltaram pelo motivo 21 (contra-ordem). Devidamente intimado, o réu 

contestou, arguindo carência de ação em face de ilegitimidade ativa. 

Sustenta que não realizou nenhuma transação comercial com o 

requerente, que o título foi emitido para pagamento de terceiro (Zanatta 

Relógios e Acessórios), e que posteriormente rescindiu o contrato com 

aquele, motivo pelo qual sustou os títulos. Pediu a extinção do feito, ou 

seja, julgado improcedente. Em impugnação, a autora refutou as alegações 

do requerido, reportando-se às suas feitas inicialmente. Fundamento e 

decido Inicialmente, enfrento a preliminar arguida pelo réu e, adianto, 

improcede. A autora possui legitimidade para propor esta ação, uma vez 

que é portadora de um cheque que foi endossado. Ao contrário do que 

afirma a parte contrária, o anterior beneficiário do cheque assinou o verso 

do título, ou seja, o endossou. Veja-se que a falta de informação dos 

dados pessoais do endossante, como o número do seu RG ou CPF, não 

descaracteriza o endosso, que já se configura pela simples assinatura 

aposta no verso do cheque, de acordo com a Lei nº 7.357/85: “Art. 19 - O 

endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e 

assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 

1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na 

assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando 

lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.” Pois bem, sobre 

o mérito, melhor sorte não assiste ao réu na hipótese. Incontroverso nos 

autos que as cambiais foram emitidas pela requerida. É cediço que o 

cheque é um título cambiário autônomo e literal, em que o emissor se 

obriga de forma direta a pagar o valor correspondente, não havendo 

vinculação com o negócio subjacente que tenha ensejado a sua emissão. 

No caso, o autor é portador de cambial formalmente perfeita, com a 

observância de todos os requisitos legais, sem que haja nenhuma 

comprovação de má-fé deste. Portanto, em favor dele presume-se a 

existência do crédito representado pelos títulos, remanescendo, contudo, 
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o direito de regresso da requerida contra terceiros. Nesse sentido: 

"RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

FUNDADO EM CHEQUE SUSTADO PELO EMITENTE. ALEGAÇÃO DE 

DESACERTO COMERCIAL QUE NÃO SE OPÕE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ, 

PORTADOR DA CÁRTULA COM ENDOSSO A SEU FAVOR. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O PORTADOR DE 

BOA-FÉ, POIS AUSENTE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO" (Recurso Cível Nº 71005372545, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

06/08/2015). "NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ENDOSSATÁRIO DE CHEQUE SUSTADO. PORTADOR DE BOA-FÉ. 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PELO EMITENTE DA CÁRTULA 

AO ATUAL DETENTOR DO CRÉDITO. TÍTULO DESVINCULADO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE EM RAZÃO DA CIRCULAÇÃO POR 

ENDOSSO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA" (Apelação Cível Nº 

70056990187, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 05/06/2014). O cheque é título 

cambial autônomo e abstrato, passível de livre negociação e circulação, 

pela qual desvincula-se ele do negócio que deu causa, valendo por si só, 

sem qualquer subordinação jurídica à sua origem, ficando, por isso 

mesmo, o novo tomador fora do alcance de qualquer exceção pessoal que 

pudesse o devedor opor ao primitivo beneficiário, nos termos do art. 25 da 

referida lei, que assim dispõe: Quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo 

se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Logo, 

não caracterizada má-fé na circulação do título, procede a pretensão da 

autora. Consigno, ainda, que fica ressalvado o direito do emitente de 

mover a ação própria contra o endossante, momento em que poderá 

(deverá) arguir suas exceções pessoais. DISPOSITIVO: Pelo exposto, com 

fundamento nas razões acima, bem como nos arts. 1.102-A e 1.102-C, § 

3º, ambos do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento da importância original de R$ 

13.333,34 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro 

centavos) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento de cada 

cheque. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995. 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: 

1004926-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO DE RESENDE 

LIMA 05257941660 REQUERIDO: LUCAS ALEXANDRE Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 

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, passarei ao julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA Rejeito a preliminar, posto que o 

Reclamante comprova ser proprietário do veículo em questão. DO MÉRITO: 

Pleiteia a requerente procedência da ação para compelir o requerido a se 

retratar nos mesmos grupos de Facebook onde ele postou informações 

tidas como difamatórias; e a condenação dele a pagar danos imateriais na 

importância de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais). O 

requerido, por sua vez, negou a prática das agressões que lhe são 

imputadas. Pois bem. No caso sub examine, alega a parte autora que teria 

sido indevidamente difamada pelo réu na rede social, utilizando-se de 

imagens de seu veículo de trabalho, fazendo insinuações ofensivas à sua 

dignidade. Todavia, embora o todo alegado pelo autor na inicial, as 

imagens postas no corpo da inicial não demonstram a prática de ato ilícito 

por parte do réu. Nos moldes do artigo 434 do Código de Processo Civil, 

competia ao requerente a instrução da petição inicial com os documentos 

destinados a provar-lhe as alegações (CPC, art. 320) e à requerida 

quando da oferta de sua resposta (CPC, art. 335). A norma jurídica 

estabelecida no artigo 341 do Código de Processo Civil diz que a requerida 

tem o ônus de afrontar particularmente todos os fatos alegados pelo 

requerente. No que diz respeito ao ônus da prova, a orientação da 

doutrina é a seguinte, a saber: "Segundo a regra estatuída por Paulo, 

compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem 

nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar 

em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como 

ensejador de seu direito". (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação extravagante em vigor Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade 

Nery 7ª Edição São Paulo Editora Revista dos Tribunais pág. 723). "O 

autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do 

seu direito" (Vicente Greco Filho Direito Processual Civil Brasileiro Editora 

Saraiva 11ª edição Volume II São Paulo 1996 pág. 204). "O princípio do 

interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está 

no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos 

fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova 

daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu 

não obterá sucesso” ( Candido Rangel Dinamarco Instituições de Direito 

Processual Civil Volume III 2ª edição Melhoramentos São Paulo 2002 

pág.73). O entendimento de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de 

Direito Processual Civil, 16ª edição, 1996, Forense, pp. 454/456), segundo 

o qual: "O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova entre os 

litigantes, da seguinte maneira: I - ao autor incumbe o ônus de provar o 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, o de provar o fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto, têm ônus 

de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado 

pelo juiz na solução do litígio (...). Por outro lado, de quem quer que seja o 

ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como 

completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido 

no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na 

sistemática processual do ônus da prova." Assim, incumbia o requerente, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de 

provar o fato constitutivo do seu direito, não tendo logrado êxito em 

comprovar as suas alegações. Os documentos apresentados são 

apócrifos. O Código, em seu art. 384, prevê expressamente seu uso: “A 

existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 

documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por 

tabelião. Parágrafo único: Dados representados por imagem ou som 

gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. “ Hoje 

em dia muita informação é “espalhada” pelas redes sociais, Facebook, 

mensagens, WhatsApp, e-mails, sejam elas por imagem, escritas ou por 

áudio. Para fazer prova, a parte deve ir até um Tabelião de Notas com seu 

computador, celular, máquina fotográfica ou local onde essa informação 

está armazenada. Lá será solicitado que apresente e acesse naquele 

momento a informação que deseja certificar autenticidade. O tabelião irá 

ler conteúdo, verificar fonte (rede sociais, mensagem, data, horários, … ) 

e redigirá a ata. Esse documento irá relacionar a data em que você 

compareceu no tabelionato, bem como detalhes do registro a receber “fé 

pública” do tabelião. Na presente situação, o requerente não tomou a 

devida cautela e, por isso, fica desconsiderado os documentos 

apresentados. Como se vê, o conjunto probatório colhido não é seguro 

para autorizar a procedência da ação. Mesmo que fossem aceitas as 

imagens da forma como foram postadas na inicial, elas demonstram 

claramente que se trata de informar a quem interessar a conduta do 

motorista em parar o ônibus escolar de modo a desrespeitar o código de 

trânsito. Críticas ácidas e contundentes não são suficientes para gerar 

abalos morais ao autor, ao menos pelo que se colhe das provas 

existentes nesta demanda. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 
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art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/1995. 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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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011683-28.2019.8.11.0015. INTERESSADO: AMANDA APARECIDA 

BALMES BISINOTO ROJAS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº 9.099/1995. 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, passarei ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. DO MÉRITO: A Reclamante alega que 

comprou passagem de volta saindo de SinopMT (OPS) a Cuiabá-MT (CGB), 

com expectativa embarque no horário do bilhete e saída as 14h30min e 

chegada as 15h25. Alega, que realizou o check -in normalmente, 

recebendo o cartão de embarque, porém, quando o horário de embarque 

se aproximou, a Reclamante consultou o status do voo n.º 4162, e 

verificou que este havia sido cancelado. Informa que ao se dirigir ao 

aeroporto, após longa espera na fila de atendimento que estava enorme, 

foi informada que a aeronave se encontrava em Sinop, porém o voo havia 

sido cancelado por motivo de manutenção não programada e que iriam 

fretar uma van para realizar o transporte dos passageiros até Cuiabá, já 

que não haveria mais voos para Sinop naquele dia. Por entender que o 

cancelamento do voo lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada reconheceu que houve cancelamento do voo, 

por motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o 

trecho. Sustentou, ainda, que o referido atraso teve como única e 

exclusiva causa a incidência de um evento inevitável (manutenção não 

programada da aeronave), motivo pelo qual, entende que não lhe pode ser 

atribuída qualquer responsabilidade. Defendeu ainda ter envidado todos os 

esforços para realocar os Autores em voos congêneres, bem como, que 

forneceu a devida assistência ao mesmo, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou para que a ação 

fosse julgada improcedente. Fundamento e decido. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, por considerar a Reclamante 

hipossuficientes se comparados à Reclamada, defiro a inversão do ônus 

da prova em benefício dos mesmos. 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 parte contrária 

que, por sua vez, por possuir maiores condições técnicas, deverá 

apresentar ao juízo fatos passíveis de impedir o acolhimento da versão 

registrada na inicial. Após analisar as manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pela 

Reclamante. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da Reclamada, 

considerando que em razão da alegada necessidade de manutenção da 

aeronave, o voo da Reclamante foi cancelado, não sendo disponibilizado 

outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como 

contratada, tendo que aguardar várias horas para embarcar em outro voo, 

sem qualquer assistência da reclamada. O cancelamento de voo que 

sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura 

falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito 

de personalidade. A necessidade de reparos não programados em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. É de bom alvitre ressaltar que, em 

respeito à inversão do ônus da prova mencionada alhures, cabia à 

Reclamada apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida vênia, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Reclamada tenha ventilado a ocorrência de um caso fortuito 

como sendo uma possível causa excludente de sua responsabilidade, 

entendo que seus argumentos não possuem alicerce de sustentação. De 

fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha aeroviária até 

podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no entanto, TAIS 

PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES TÍPICAS 

DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 

(especialmente por se tratarem de informações levadas ao conhecimento 

das companhias aéreas de forma prévia e por meio de sistema totalmente 

informatizado), razão pela qual, por se tratar de fortuito interno, a 

justificativa apresentada na defesa não tem o condão de afastar a 

responsabilidade da Reclamada. Ainda que a Reclamada tente se esquivar 

de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se tratando de uma 

irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos fornecedores 

são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico, 

a mesma assume os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Reclamante fosse prejudicada por 

eventual falha na prestação dos seus serviços, o que, definitivamente, 

não é o caso dos autos. No que concerne 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 

comprovação 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 falha na 

prestação dos serviços da Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Reclamante, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 7 horas para, finalmente, 

chegar ao seu destino, já que a reclamada confessa que o autor foi 

colocado que uma vã para que o mesmo chegasse ao seu destino, porem 

o mesmo chegou somente as 22h:45m, quando deveria ter chegado as 

15h25m. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se revela 

necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo 

moral está concatenado à própria existência do ato ilícito. O 

posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de 

que o dano moral (decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, 

conforme pode ser visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem 

abaixo destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. 1. Restou incontroversa a má prestação do serviço de 

transporte aéreo pela requerida, em face do atraso injustificado de voo 

Brasília - Campinas, com consequente perda da conexão para Caxias do 

Sul, que levou à reacomodação dos autores em outro voo, com 

necessidade de pernoite na cidade paulista. Atraso que deve ser 

enquadrado no chamado "fortuito interno", inerente à atividade 

empreendida pela requerida, não exonerando a transportadora do 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus passageiros. (...). 3. A 

reparação de danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063809081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/08/2015).”. 

(Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 
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instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018).”. 

(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. Assim 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, bem como os limites 

estabelecidos Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) à Reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC, e 

ainda, acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 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: 

1010694-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TAYLA CRISTINA FOZA 

REQUERIDO: NOVO ESTADO PECAS 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 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por TAYLA 

CRISTINA FOZA em face de AUTO SOCORRO NOVO ESTADO-ME. Em 

síntese a parte autora alega, que teve sua motocicleta apreendida por 

guardas de transito municipal em uma blitz, em razão da ausência de 

documentação em dia e emplacamento, sendo a mesma rebocada e 

recolhida no pátio da Reclamada. Afirma ainda, alguns dias depois da 

apreensão foi comunicada que sua motocicleta havia sido danificada em 

um acidente causado pelo funcionário da Requerida. A parte Reclamada 

argui ilegitimidade de parte ad causam, para integrar a presente relação 

processual. Forçoso reconhecer a ilegitimidade da parte reclamada. 

Seguindo entendimento jurisprudencial: EMENTA AÇÃO INDENIZATÓRIA ¿ 

DANOS MATERIAIS E MORAIS ¿ VEÍCULO DO AUTOR APREENDIDOE 

REMOVIDO PARA O DEPÓSITO PÚBLICO.DESAPARECIMENTO DO BEM ¿ 

GUARDA E VIGILÂNCIA ¿ OMISSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Do 

MUNICÍPIO CARACTERIZADA ¿ DANO MATERIAL COMPROVADO ¿ DANO 

MORAL CONFIGURADO.DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO- Cuida a 

hipótese de demanda ajuizada em face Município de Três Rios. Pretensão 

do Autor a condenação Da ré a reparar os danos materiais e morais 

decorrentes do desaparecimento do seu veículo no depósito público. 

Sentença que julgou improcedente os pedidos do autor. Responsabilidade 

civil objetiva da Autarquia Ré. Inteligência do artigo 37 , § 6º da 

Constituição da República - Comprovado que o veículo foi apreendido e 

removido para o depósito público, mas desapareceu estando sob a 

responsabilidade do ente municipal. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 

0013961-96.2009.8.19.0063 RIO DE JANEIRO TRES RIOS 2 VARA) Uma 

vez que a motocicleta apreendida ingressou no pátio, o poder público 

assumi sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo 

referido bem para todos os efeitos. Comprovado o fato (omissão estatal), 

o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a 

administração pública tem o dever de indenizar pelos danos materiais e 

morais sofridos pela autora. Nesse enfoque é que se reconhece a 

inexistência de legitimidade da parte reclamada NOVO ESTADO PECAS 

LTDA – ME, para postular em juízo no que tange a presente causa de 

pedir, de modo que impõe reconhecer a extinção do feito. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011946-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA STACHELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (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: 

1011946-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA STACHELSKI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. Ademais, 
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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, passarei ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO 

MÉRITO: Trata-se de ação indenizatória na qual alega a Autora ter 

adquirido passagens aéreas da empresa Ré atinente ao trecho de 

Cuiabá/MT para Sinop/MT, com previsão de chegada às 09:50 horas do dia 

17/06/2019. Aduz ter embarcado normalmente no horário previsto, no 

entanto, alega que ao chegar próximo a Sinop, o voo teria desviado e 

retornado para Cuiabá devido à um problema técnico na aeronave, sendo 

realocada para o mesmo voo, porém somente no dia seguinte chegando 

ao seu destino final apenas às 10:15 horas do dia 18/06/2019. Em razão 

do exposto, acreditando ter sofrido prejuízos, pleiteia o pagamento de 

indenização por danos morais no valor total de R$ 8.0000,00 (oito mil 

reais). Em sede de contestação, a Reclamada reconheceu que houve 

cancelamento do voo AD 9010, que operaria o trecho de Cuiabá até Sinop, 

pois necessitou retornar a base de origem, devido à impossibilidade de 

pouso por problemas técnicos na aeronave. Sustentou, ainda, que o 

referido atraso teve como única e exclusiva causa a incidência de um 

evento inevitável (problemas técnicos), motivo pelo qual, entende que não 

lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade. Defendeu ainda ter 

envidado todos os esforços para realocar os Autores em voos 

congêneres, bem como, que forneceu a devida assistência ao mesmo, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Fundamento e decido. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, bem 

como, por considerar a Reclamante hipossuficientes se comparados à 

Reclamada, defiro a inversão do ônus da prova em benefício dos mesmos. 

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 parte contrária que, por sua vez, por possuir maiores 

condições técnicas, deverá apresentar ao juízo fatos passíveis de impedir 

o acolhimento da versão registrada na inicial. Após analisar as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo 

documental colacionado aos autos, entendo que o direito milita em favor da 

pretensão perseguida pela Reclamante. Da análise dos autos verifico 

verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de 

serviços da Reclamada, considerando que em razão do alegado problema 

técnico, o voo da Reclamante foi cancelado, não sendo disponibilizado 

outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como 

contratada, tendo que aguardar várias horas para embarcar em outro voo, 

sem qualquer assistência da reclamada. O cancelamento de voo que 

sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura 

falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito 

de personalidade. A necessidade de reparos por problemas técnicos em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. É de bom alvitre ressaltar que, em 

respeito à inversão do ônus da prova mencionada alhures, cabia à 

Reclamada apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida vênia, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Reclamada tenha ventilado a ocorrência de um caso fortuito 

como sendo uma possível causa excludente de sua responsabilidade, 

entendo que seus argumentos não possuem alicerce de sustentação. De 

fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha aeroviária até 

podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no entanto, TAIS 

PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES TÍPICAS 

DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 

(especialmente por se tratarem de informações levadas ao conhecimento 

das companhias aéreas de forma prévia e por meio de sistema totalmente 

informatizado), razão pela qual, por se tratar de fortuito interno, a 

justificativa apresentada na defesa não tem o condão de afastar a 

responsabilidade da Reclamada. Ainda que a Reclamada tente se esquivar 

de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se tratando de uma 

irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos fornecedores 

são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico, 

a mesma assume os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Reclamante fosse prejudicada por 

eventual falha na prestação dos seus serviços, o que, definitivamente, 

não é o caso dos autos. No que concerne 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 

comprovação 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 falha na 

prestação dos serviços da Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Reclamante, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 24 horas para, finalmente, 

chegar ao seu destino. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se 

revela necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o 

prejuízo moral está concatenado à própria existência do ato ilícito. O 

posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de 

que o dano moral (decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, 

conforme pode ser visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem 

abaixo destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. 1. Restou incontroversa a má prestação do serviço de 

transporte aéreo pela requerida, em face do atraso injustificado de voo 

Brasília - Campinas, com consequente perda da conexão para Caxias do 

Sul, que levou à reacomodação dos autores em outro voo, com 

necessidade de pernoite na cidade paulista. Atraso que deve ser 

enquadrado no chamado "fortuito interno", inerente à atividade 

empreendida pela requerida, não exonerando a transportadora do 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus passageiros. (...). 3. A 

reparação de danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063809081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/08/2015).”. 

(Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018).”. 

(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. Assim à vista da inexistência de 
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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, bem como os limites 

estabelecidos Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) à Reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC, e 

ainda, acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 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: 1012283-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012283-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIMARA MELCAREJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. MÉRITO LUCIMARA 

MELCAREJO DOS SANTOS ingressou com a presente ação de cobrança 

em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em suma, que firmou o 

contrato de financiamento com o Requerido, comprometendo-se a pagar o 

valor financiado de R$ 22.830,08 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais 

e oito centavos) Apresentou proposta de entrada de R$ 9.330,08 (nove 

mil, trezentos e trinta reais e oito centavos) , para que aquele quantum 

fosse liberado, conseguindo assim o total de R$ 14.612,83, (quatorze mil, 

seiscentos e doze reais e oitenta e três centavos), sendo acordado o 

pagamento em 36 parcelas. Alega ainda que, com o passar do tempo, 

começou a passar por dificuldades financeiras, e consequentemente, 

atrasando ou deixando de cumprir com suas obrigações. Em razão disso, 

teve seu veículo apreendido através de Busca e Apreensão e, o mesmo 

fora transferido para São Paulo, após venda do bem alega que a 

instituição se beneficiou dos valores, ocorrendo o enriquecimento ilícito 

sem causa. Dessa maneira, requer a devolução da quantia paga pela 

autora pelo veículo apreendido e alienado pela requerida, no importe de 

13.788,96 (treze mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis 

centavos), devidamente corrigida, por tratar-se de enriquecimento ilícito. 

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando preliminarmente A 

inadequação da via eleita e no mérito ausência de danos materiais, bem 

como, a impossibilidade de devolução de valores. Réplica juntada ao feito. 

Fundamento e decido. De início, não há que se falar em inadequação da 

via eleita frente a ação busca e apreensão. Deveras, tais ações, embora 

fundadas no mesmo contrato, são autônomas e independentes. Além de 

diferirem em relação à causa de pedir próxima, têm objetos distintos. 

Devidamente analisada e afastada a preliminar suscitada, passo a analisar 

o mérito. Embora aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, a 

hipótese descrita no seu artigo 53 não se verifica no caso concreto. 

Confira-se, in verbis: “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de 

móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas 

alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito 

as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em 

benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução 

do contrato e a retomada do produto alienado”. O referido dispositivo legal 

trata da vedação à denominada cláusula de decaimento, consistente em 

previsão contratual de perda total das prestações pagas pelo consumidor, 

representando vantagem exagerada ao fornecedor, que não estaria 

obrigado a nenhuma contraprestação. Inexiste, contudo, cláusula 

contratual com semelhante imposição no caso dos presentes autos, 

conforme se depreende da leitura do contrato. E nem poderia ser 

diferente, porque as normas de processo sobre alienação fiduciária estão 

dispostas no Decreto Lei n º 911/1969, que estabelece em seu artigo 2º, in 

verbis: “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas”. Portanto, não há que se falar em “confisco” 

da instituição financeira, vantagem excessivamente onerosa da financeira 

em detrimento do consumidor, perda injusta ou ilegal. Restou positivado 

que deve ser devolvido ao devedor fiduciante inadimplente o resultado do 

produto da venda do bem, depois de descontado o valor do débito e das 

despesas. Desse modo, somente após a venda do veículo é que será 

possível apurar se existe ou não saldo favorável ao devedor. Nesse 

sentido, o valor emprestado fora de R$ 13.500 e valor total liberado de R$ 

14.612,83, parcelado em 36 vezes de R$ 557,35, logo o autor é devedor 

da quantia de R$ 20.064,60. Esclareço que o autor realizou pagamento de 

8 parcelas no total de R$ 4.458,80. Pelas disposições do Decreto-Lei nº 

911/69, o inadimplemento das parcelas vencidas acarreta o vencimento 

antecipado da dívida, totalizando o valor de R$ 15.075,06 (quinze mil, 

setenta e cinco reais e seis centavos), referente às parcelas vencidas e 

vincendas na época, ou seja, 09 à 36, o que geral a distribuído a ação de 

busca e apreensão de número 1003271-11.2019.8.11.0015. Conforme 

documento anexo as pg. 05 da contestação verifico que o veículo fora 

vendido no valor inferior a dívida, no valor de R$ 11.000,00, perfazendo 

um saldo devedor de R$ 4.075,06. Deste modo, não há que se falar em 

enriquecimento sem causa do banco, uma vez que a reclamante sequer 

quitou a totalidade dos seus débitos. Consequentemente, bem como por 

estar comprovada a inadimplência e a respectiva constituição em mora da 

parte autora, sem que tenha ocorrido a purgação da mora ou o pagamento 

da integralidade da dívida, o julgamento de improcedência da presente 

ação é de rigor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA 

CARACTERIZADA E NÃO ELIDIDA - DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DE SER CONSOLIDADA NA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM - 

DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - 

DIREITO A EVENTUAL SALDO APÓS A VENDA DO BEM - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. (...) Incabível a restituição integral 

das parcelas pagas pelo devedor, ao qual apenas poderá ser reconhecido 

o direito ao saldo porventura apurado, depois da alienação do bem dado 

em garantia e do abatimento das despesas havidas pelo fiduciante 

contratado e do crédito apurado em seu favor, nos termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, aplicável por analogia no caso das ações de 

reintegração de posse que versem sobre o descumprimento dos contratos 

de arrendamento mercantil. (TJMG - Apelação Cível 
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1.0701.15.026375-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da súmula em 05/07/2018) 

DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com 

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

IMPROCEDENTE o pedido. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011538-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1011538-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KATIA CILENE 

PAZ PAPALA DO COUTO. REQUERIDO(A): WELLINA DALVA FURRIER 

ILDEFONSO. Vistos etc. Desnecessária a produção de outras provas, 

passo ao julgamento do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. 

Observo que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

obedecem aos princípios e limites orientadores previstos nos artigos 2º e 

38 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, e Enunciados 

nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES proposta por KATIA CILENE PAZ 

PAPALA DO COUTO em face de WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO. 

Narra a inicial que a requerida denunciou à corregedoria do DETRAN/MT 

irregularidades na atuação profissional da autora como psicóloga 

credenciada junto à aludida autarquia estadual, acarretando-lhe abalo 

moral e financeiro. Fundamenta que os danos morais decorrem do teor da 

denúncia administrativa, consubstanciando-se os lucros cessantes nos 

rendimentos que deixou de auferir com a suspensão do seu 

credenciamento no DETRAN/MT, deliberada nos autos do procedimento 

administrativo instaurado com base na citada denúncia. Citada, a ré 

ofereceu contestação defendendo, em suma, ter agido em exercício 

regular de direito. Eis o resumo do que merece destaque, dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Em que pesem as 

alegações formuladas na inicial, não se encontram comprovados os 

pressupostos do dever de indenizar. Embora não se duvide que o teor da 

denúncia feita pela ré, bem como a consequente instauração de processo 

administrativo onde foi delibara a suspensão do credenciamento 

profissional da autora no Detran/MT, tenha lhe causado sofrimento 

emocional e perda de rendimento financeiro, não há elementos a indicar 

qualquer ilegalidade na conduta da ré. Consoante documentação exibida 

com a inicial nos Ids nº 16791212 e 16791213, verifica-se que, de fato, a 

ré denunciou ao Detran/MT irregularidades supostamente praticadas pela 

autora no exercício do cargo na autarquia. Porém, o teor das acusações, 

por si só, não permite aferir que a motivação da denúncia seja inidônea, 

abusiva ou arbitrária, baseada em fatos inexistentes ou perseguição 

pessoal, como imputado na inicial. Somente a conclusão do aludido 

processo administrativo, não demonstrada nos autos, possibilitaria alguma 

conclusão nesse sentido. Ademais, não há qualquer evidência de que, 

para macular a imagem da autora, a ré tenha feito qualquer acusação 

contra ela fora do ambiente do citado processo administrativo no 

Detran/MT. Não havendo, pois, a comprovação de que, consoante artigos 

186 e 187 do Código Civil, a ré tenha violado direito alheio, ou, no seu 

exercício de direito próprio, tenha excedido manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes, não há que se falar na existência de ato ilícito a justificar 

reparação de danos, seja de ordem moral ou material. Logo, não 

comprovado o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) no qual se 

fundam as pretensões autorais, a rejeição do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 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: 1010700-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (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: 

1010700-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GISELLI LILIANI MARTINS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO 

MÉRITO: Trata-se de Ação Indenizatória na qual alega a Autora ter 

adquirido passagens áreas da AZUL de ida e volta para realizar o trecho 

entre Sinop/MT e Brasília/DF, no total de R$ 1.089,44 (mil e oitenta e nove 

reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, por motivos pessoais, a 

Autora solicitou o cancelamento das passagens e aduz ter sido 

surpreendido com a taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por 

trecho. Diante do relatado, o consumidor ajuizou a presente demanda para 

requerer a condenação da Ré em indenização em danos materiais e 

morais. A Reclamada, ao apresentar defesa afirma que o consumidor foi 

devidamente cientificado da política de cancelamento das passagens 

aéreas adquiridas. Aduz que as passagens se enquadravam na classe 

tarifária promocional, e que o reembolso seria limitado conforme as regras 

das companhias aéreas. Diz também, que não há nenhum seguro que 

isente o autor de pagar as taxas de cancelamento, alteração e no show, 

nas viagens nacionais e que se o Autor possui o interesse de realizar a 

remarcação do voo, deve seguir o artigo 10 da resolução 400 do ANAC, 

além das orientações fornecidas no próprio site da Azul e ainda salienta 

que todas as tarifas comercializadas pela companhia são devidamente 

chanceladas por autoridade competente no Brasil, a Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, que tem ciência a respeito dos valor e condições 

praticadas pelas companhias aéreas, assim não podendo ser imputado a 

ela a responsabilidade pela ausência de reembolso. Diz ainda que 

conforme informação da empresa aérea não seria possível a devolução 

dos valores pagos pela Reclamante, posto que a passagem foi adquirida 

na tarifa promocional. Fundamento e decido. Em que pesem as previsões 

contratuais de taxa de remarcação, cancelamento e de multa, observa-se 

que as cláusulas contratuais colocam o consumidor em extrema 

desvantagem, motivo pelo qual devem ser tidas como nulas de pleno 

direito, conforme artigo 51 do CDC, pois se revela extremamente abusivo 

as Reclamadas realizarem a cobrança de taxa de cancelamento e multa 

que resultam na perda total do valor pago pelo consumidor. Ademais, o 

serviço de transporte aéreo não foi utilizado pela Reclamante e a tentativa 

de remarcação foi tentado em tempo hábil para que a Reclamada 

comercializasse a passagem cancelada. Dessa forma, permitir que a 

Reclamada se aproprie de 100% (cem por cento) do valor pago pelos 

consumidores, ou mesmo cobrar uma taxa de remarcação de valor maior 

que a própria passagem, sem que eles tenham utilizado o serviço 

configuraria enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do 

Código Civil, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido da Reclamante 

para que as Reclamadas procedam o reembolso do valor despendido 

pelas passagens, contudo, descontado uma multa de 10% (dez por 

cento). Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE 

COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. TEMPO 

HÁBIL PARA NOVA COMERCIALIZAÇÃO. REEMBOLSO, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
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INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006759872, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 25/05/2017). Assim, a Reclamada deverá restituir ao 

Reclamante o valor de R$ 935,64 (novecentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), descontados as taxas de embarque. Quanto 

aos danos morais, a obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulados na presente demanda para: a) CONDENAR a Reclamada a 

restituir à Reclamante a quantia de R$ 935,64 (novecentos e trinta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação. b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, e 

ainda, acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 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: 1014901-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014901-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014902-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(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: 

1011654-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DARCI PERON REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO: 

Trata-se de Ação Indenizatória na qual alega a Autora ter adquirido 

passagens aéreas da empresa Ré, para viajar com destino a cidade de 

Curitiba/PR 16 de junho de 2019. Narra que foi surpreendida com a notícia 

de que o voo de ida havia sido cancelado. Diz que após longa espera pela 

solução do ocorrido, foi surpreendida com sua realocação em voo com 

partida somente no dia seguinte, situação que não pôde aguardar, haja 

vista tratar-se de viagem para a realização da quimioterapia o que exige 

uma série de preparo. Informa que diante do desespero, foi obrigada a 

adquirir outra passagem aérea da mesma companhia para o próximo voo 

que sairia 14h:45m de Sinop chegando em Cuiabá as 15h:45m no mesmo 

dia, possibilitando de dar seguimento no voo com seu destino final, já que 

havia tempo hábil de espera no aeroporto de Cuiabá -MT. Noticiou o 

descaso da ré com os passageiros do voo, bem como os prejuízos 

financeiros e psicológicos que enfrentou devido à prestação de serviços 

de má qualidade, porquanto teve que desembolsar valores para aquisição 

de nova passagem aérea para chegada em menor prazo em seu destino 
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(R$ 751,35). Neste cenário, almeja o recebimento da indenização pelos 

danos morais experimentados no valor de R$ 30.000,00 bem como danos 

materiais na ordem de R$ 751,35 referente a segunda passagem, ou R$ 

576,25 referente a primeira passagem. Pleiteou o julgamento do feito com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Encartou juntamente com sua 

inicial os documentos que comprovam suas alegações. Devidamente 

citada, a ré apresentou contestação, sustentando que o voo AD4289 foi 

cancelado devido a manutenção emergencial da aeronave. Indicou que 

procurou atender os passageiros da melhor forma possível, defendendo 

que o cancelamento do voo não ocorreu por sua falha ou culpa, mas sim 

por força de fatos alheios a sua vontade, fato este imprevisível e 

inevitável. Salientou que não cometeu nenhum ilícito e agiu de modo a 

preservar os direitos da autora, considerando que o problema se deu por 

motivo de força maior, fato que impossibilitou a decolagem do voo. Alegou 

que a indenização por danos morais corresponde à compensação 

atribuída à vítima que teve bens não-patrimoniais, como honra, imagem, 

direitos autorais e nome, lesionados pelo ato ilícito alheio ou pelo defeito de 

um produto/serviço, o que não é o caso dos autos. Defendeu que a 

situação fatídica se deu por força maior, razão pela qual não deve ser 

responsabilizada pelos fatos narrados na inicial. Sustentou não ser o caso 

de inversão do ônus da prova, pugnando pela improcedência do pedido. 

Não juntou documentos. Fundamento e decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas. 

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais através da 

qual a autora pretende ser indenizada em razão de transtornos 

enfrentados em razão de voo operado pela ré. A ré em contrapartida 

defendeu que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção 

emergencial, fato que ocasionou o cancelamento ora noticiado. Conforme 

relatado na inicial, e não impugnado pela ré, o voo 5227, previsto para 

partida de Sinop em 16 de junho de 2019 às 11h40 realmente foi 

cancelado devido à manutenção emergencial. Neste ponto, registro que os 

fatos descritos na inicial são verdadeiros quanto aos horários de 

embarque, cancelamento e atraso de chegada ao destino. Em defesa, a 

demandada tenta eximir-se de responsabilidade alegando que o 

cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção emergencial, não 

cometendo nenhum ato ilícito que ensejasse a reparação por danos 

materiais e morais, uma vez que a autora não sofreu lesão de bens 

não-patrimoniais, como honra, imagem, direitos autorais e nome em razão 

de falha no serviço prestado. Todavia, sem razão. A empresa ré, 

transportadora aérea, tem dever de manter os meios necessários a 

assegurar o cumprimento pontual do contrato que celebra com seus 

clientes. Desta forma, não pode se eximir de reparar o dano ocorrido, sob 

a alegação de que houve manutenção emergencial, fato que impossibilitou 

cumprimento do voo e consequente embarque da autora. O fato invocado 

como decisivo no cancelamento do voo, todavia, não implica na excludente 

de responsabilidade invocada devendo a ré responder pelo prejuízo 

experimentado pela autora, diante do inadimplemento do contrato de 

transporte aéreo. Anote-se ainda que, embora tenha indicado que 

procurou amenizar o ocorrido, não trouxe aos autos qualquer documento 

que comprovasse os fatos indicados como justificativa para o 

cancelamento do voo, cancelamento este pautado na excludente de força 

maior, no caso inexistente, porquanto manutenção emergencial não 

constitui força maior, mas sim fortuito interno. Nesse sentido a lição de 

Marco Fábio Morsello, in “Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo” 

(Atlas, 2006, pág.327) ensina: “Inicialmente cumpre observar que, 

evidenciado problema técnico, derivado de ausência de manutenção 

adequada, caracteriza-se força maior intrínseca, inescusável perante o 

usuário do transporte. Não se trata aqui, em nenhum momento, de impor a 

consecução do transporte sob risco de segurança, visando elidir o dano, 

já que perfilhamos entendimento concernente na preponderância da 

obrigação de proteção. No entanto, não se configurando, in casu, força 

maior extrínseca, subsiste o dever de indenizar. Observe-se, ademais, 

que, mesmo se verificada, por hipótese, referida eximente, dando azo à 

paralisação da aeronave, cumprirá analisar, outrossim, a conduta 

posterior do transportador no que concerne à adoção de providências 

céleres, referentes ao reparo físico ou acomodação em outra aeronave, 

circunstâncias a serem apreciadas objetivamente, com esteio no preceito 

da razoabilidade, visando elidir ou minimizar o dano, sob pena de 

responsabilidade. Observa-se, no entanto, pelas máximas de experiência 

que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, dificilmente se logrará 

êxito na comprovação de ausência de manutenção adequada, na medida 

em que o transportador, normalmente, dispõe e cumpre cronograma rígido 

de checagem de aeronave e peças. Na prática, pois, há cancelamento, 

atraso ou desvio de rota de aeronave em voo, com fulcro em problemas 

técnicos ou desconhecidos, priorizando-se, então, a segurança dos 

usuários. No entanto, como já ressalvamos anteriormente no Capítulo 10, 

item 2, a causa desconhecida não favorecerá o transportador. Ademais, 

tendo em vista entendimento de ponderável interpretação 

doutrinário-jurisprudencial, considerando a inserção dos ditames da teoria 

do risco do empreendimento, o cancelamento de voo, ou seu atraso, 

causados por problema técnico imprevisível e irresistível, não terão o 

condão de automático de eximir o dever de indenizar, máxime quando as 

circunstâncias objetivas apresentadas imponham a adoção de medidas 

posteriores, visando elidir o dano.”. Sobre as excludentes de 

responsabilidade do transportador aéreo, referido autor, nobre 

magistrado, continua: “De fato, sob a égide da interpretação vigente, a 

exclusão da responsabilidade não se dá com base na prova negativa de 

ausência de culpa ou de falta de diligência, uma vez que se exige, 

outrossim, prova positiva que elida a responsabilidade, ou seja, escudada 

em força maior extrínseca, fato de terceiro ou fato da vítima, o que permite 

divisar, neste aspecto, o caráter substancial da responsabilidade objetiva. 

Conclui-se, destarte, tendo em vista o papel preponderante 

desempenhado pela obrigação de proteção ao passageiro, somente na 

hipótese de força maior extrínseca, fato da vítima ou de terceiro, 

poder-se-ia elidir o dever de indenizar, razão pela qual, sob a nossa ótica, 

a causa desconhecida, não correlacionada com referidas eximentes, 

impõe os ônus correlatos ao transportador, porquanto consentâneos com 

o risco de seu empreendimento” (mesma obra, pág. 266). No caso 

concreto, não houve fato da vítima (ou de terceiro) ou qualquer motivo de 

força maior extrínseca (v.g. fenômeno natural/greve/desastre) que 

comprometesse a segurança do voo. Percebe-se, assim, que não houve 

fator extraordinário que impedisse o cumprimento do ajustado, existindo, 

portanto, falha da ré no cumprimento de seu mister, razão pela qual restou 

configurada a indevida prestação de serviço. Outrossim, cumpre ressaltar 

que o contrato de transporte é de resultado, pois são “obrigações do 

transportador, derivadas do contrato, a de levar a pessoa ou coisa ao 

destino combinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições 

estipuladas, zelando pela segurança e conservação com toda a diligência 

possível e exigível” (SAMPAIO LACERDA, “Direito Comercial Marítimo e 

Aeronáutico”, Ed. Freitas Bastos, 4ª ed., 1961, p. 510). De acordo com o 

artigo 734 do Código Civil “o transportador responde pelos danos 

causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de 

força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade”, trazendo seu descumprimento infração contratual. 

Assim, plenamente comprovado o nexo de causalidade entre a atividade 

desenvolvida pela empresa aérea e os danos sofridos pela autora, de 

rigor o pagamento parcial da indenização pleiteada. A autora comprovou 

documentalmente a aquisição de nova passagem aérea (mesma 

companhia – ID. 23747189) para realização da viagem, no intuito de 

chegar o quanto antes no destino para conseguir realizar a quimioterapia 

já agendada (ID. 23747190). Nesse sentido, deve a ré arcar com o valor 

desembolsado na compra da segunda passagem (R$ 751,35). Quanto a 

discussão da indenização por danos morais, a situação experimentada 

extrapola os aborrecimentos já esperados pelos passageiros na aguardo 

da realização de sua viagem. O desgaste psíquico experimentado como o 

presente afetam a tranquilidade e segurança do consumidor, constituindo 

dano moral. Referido dano moral, para este caso, é notório e independe de 

prova. A jurisprudência sobre a matéria é pacífica: “Indenização - Dano 

material e moral - Atraso de voo internacional - Aplicação do CDC - 

Problema técnico na aeronave - Fato previsível que afasta a excludente de 

caso fortuito - Dano moral caracterizado - Indenização fixada em quantia 

compatível com a extensão do dano – Dano material - Inexistência de 

prova efetiva de valores despendidos Recurso parcialmente provido” 

(Apelação Cível n° 0104253-50.2011.8.26.0100, 17ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Desembargador IRINEU FAVA, j. Em 12.12.2012). Vale 

salientar, portanto, que a reparação de danos morais, diferentemente dos 

danos patrimoniais, não se restringe à recomposição do patrimônio do 

ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa 

acima de tudo, compensar de alguma forma as aflições da alma humana e 

constitui-se numa forma de satisfação à vítima pelo sofrimento, 

constrangimento e vexame suportados, sem prestar-se como fonte de 
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enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a qualidade de valor 

inexpressivo. O quantum da indenização deve corresponder a um valor 

suficiente para apenas reparar os dissabores sofridos, não 

compactuando essa magistrada com a tese de que a indenização por 

danos morais serve também como punição ao causador do dano para 

evitar futuras lesões, pois, como acima já exposto, a utilização desse fator 

como meio de fixação da indenização geraria, inevitavelmente, 

enriquecimento sem causa àquele que foi ofendido. Logo, levando em 

conta tal critério, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é 

suficiente para reparar os danos morais sofridos, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulados na presente demanda para: a) CONDENAR a Reclamada a 

restituir à Reclamante a quantia de R$ 751,35 (setecentos e cinquenta e 

um reais e trinta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

efetivo desembolso. b) CONDENAR a reclamada ao pagamento o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros simples de 1% 

ao mês, ambos a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/1995. 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: 1014904-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014904-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014903-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014903-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013426-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013426-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA CRISTINA TORRES 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, KLEBER 

BETTIO GUNSCH 02749231140 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010353-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENON ALVES ROSA (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010353-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA MENON ALVES 

ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Versa o presente 

sobre embargos de declaração opostos contra sentença proferida, 

interposto pela parte requerida BANCO BRADESCO S/A, ora embargante, 

alegando omissão na sentença prolatada, requerendo novo 

pronunciamento, trazendo novas provas, pleiteando a modificação da 

r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração com efeitos 

infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e 

notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função deste 

recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a 

decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que 

modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte ré, 

além de optar por via inadequada para se alegar tal motivação, pretende 

que seja reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via 

processual, posto que seu único fundamento se confunde com razões 

recursais para segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano 

moral foi exaustivamente motivada na sentença objurgada, mormente que 

a presente demanda se refere a dano in re ipsa. Ante o exposto, conheço 

e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, 

com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a 

sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. Preclusas as 

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

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014899-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014899-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE FELIPE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 17 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010838-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA VILALBA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER LEAL GERMANO OAB - MT26584/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMARAL OLIVEIRA OAB - BA59237 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010838-93.2019.8.11.0015. INTERESSADO: SILVIA VILALBA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIACAO NOVO HORIZONTE 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 REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS c.c DANOS MORAIS 

proposta por SILVIA VILALBA DE ARAUJO em face de VIAÇÃO NOVO 

HORIZONTE LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se à existência de 

danos morais em razão do extravio de bagagem em viagem contratada 

pela parte autora, para o trecho Lucas do Rio Verde/MT com destino a 

Sinop/MT. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidade 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. A autora relata que embarcou no ônibus 

da reclamada, em 12/05/2019, partindo de Rio Verde/MT com destino a 

Sinop/MT e que houve extravio da sua mochila contendo todos os seus 

pertences. Por sua vez, a reclamada confirma o extravio e relata que 

tentou ressarcir o prejuízo causado, no entanto, a parte autora apresentou 

valores imprecisos e exorbitantes, que inviabilizaram a conciliação 

extrajudicial. A autora não apresentou impugnação. Pois bem, a parte 

requerente pugnou pela condenação da parte requerida no pagamento de 

danos materiais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), referente a objetos 

pessoais e compras efetuadas na loja Sol Boutique. Todavia, não trouxe 

aos autos as notas fiscais ou recibos de nenhum dos itens indicados no id 

22734457 pág. 6. As notas fiscais constantes do id 22734761 não indicam 

nenhum liame com os itens relacionados na inicial como extraviados. 

Inexistindo nota fiscal ou qualquer comprovante referente aos itens 

apontados como extraviados, não deve ser reconhecido o dever da 

reclamada de indenizar a reclamante, porquanto não se desincumbiu esta 

ultima do ônus imposto pelo artigo 371, I, do CPC/2015, quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito. Com efeito, os danos materiais não se 

presumem, de modo que os efetivos prejuízos materiais suportados devem 

ser suficientemente comprovados, uma vez que a indenização mede-se 

pela extensão do danos, nos moldes do artigo 944 do Código Civil. No 

mesmo sentido a TRU/TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – 

BAGAGEM NÃO DEVOLVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 

6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – 

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR O 

EFETIVAMENTE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado EXTRAVIO de bagagem do Autor, 

que até a presente data não foi devolvida, resta configurada a falha na 

prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em 

vista que o Reclamante juntou aos autos PROVAS suficientes de que era 

passageiro do ônibus e que sua bagagem foi extraviada. DANO MORAL 

CONFIGURADO. O EXTRAVIO de bagagem traz, em si, a presunção da 

lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 

686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 

22280/2005, Des. José Silvério Gomes). QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos DANOS morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do DANO moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do DANO, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 
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“Reparação Civil por DANOS Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas 

dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) de DANOS morais, guarda relação com os critérios acima, devendo 

ser mantido. Tendo em vista que nunca foi devolvida. Com relação aos 

DANOS MATERIAIS , entendo que devem ser devolvidos os valores 

efetivamente comprovados, com a redução dentro dos valores das notas 

fiscais demonstradas nos autos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Recurso Inominado nº.: 8010266-90.2015.811.0004 Origem: 

Juizado Especial Cível de Barra do Garças Recorrente(s): VIAÇÃO 

XAVANTE LTDA Recorrido(s): FREDERICO MACIEL MARQUES Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

04/04/2019. Grifei. Já quanto ao dano moral este comporta acolhimento; 

contudo, o valor arbitrado deverá guardar proporcionalidade à efetiva 

prova produzida nos autos. 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 (três mil reais) é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar, 

à parte Requerente, a importância de R$ 3.000,00 (três 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. Indefiro o pedido de indenização por danos materiais, e o faço 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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: 1011673-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011673-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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. PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do artigo 

17 do CDC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA 

PROPOSITURA DA DEMANDA No que diz respeito à preliminar de inépcia 

da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não 

merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. 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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando contratos assinados, documentos pessoais 

apresentados no ato de contratação, bem como, relatório de chamadas, 

telas com diversos pagamentos e faturas em aberto. Por sua vez, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. O Reclamante em impugnação diz que é 

necessária perícia, uma vez que a declaração juntada se encontra com o 

número do CPF diferente da constante em seu documento, bem como, erro 

na data de nascimento posta no contrato, porém entendo trata-se de mero 

erro material, pois os documentos pessoais juntados pela reclamada estão 

corretos. Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se 

enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. 

Não se pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas 

quanto as negativações efetuadas pela promovida. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos fatos visando 

obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do adimplemento de 

seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM 

EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019). A multa, 

evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e 

inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em 

decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a 

condenação do requerente em custas e honorários advocatícios. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o promovente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. 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: 1010661-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ANTONIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010661-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR ANTONIO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. PRELIMINAR DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser 

rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano 
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material e moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Rejeito o pedido da 

Reclamada de indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o 

documento anexo a inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, 

apresentar nos autos nova consulta caso constate que o documento 

apresentado pelo autor seja falso. MÉRITO: A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte 

Requerente negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida 

que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e existência 

do débito. 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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. A reclamada juntou aos 

autos, contrato de abertura de conta assinado, documentos pessoais 

apresentados no ato de abertura de conta, cartão de assinatura. É certo 

que o documento trazido aos autos já existia à data do ajuizamento da 

ação, e não deveria, em tese, ser conhecido, justamente por não se 

enquadrar nas hipóteses previstas no citado dispositivo legal. 

Oportunizado contraditório, no entanto, limitou-se a parte autora ao 

argumento da extemporaneidade, não havendo, na manifestação, a 

desconstituição quanto a assinatura do contrato, muito menos da 

movimentação bancária. Ora, o compromisso do magistrado, é preciso 

ressaltar, deve ser a busca da verdade real, com um julgamento 

moralmente justo e correto, com o objetivo de afastar o enriquecimento 

imotivado, que a moral repugna e a lei proíbe. O E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já decidiu que a excepcionalidade da juntada de documentos, 

em momento posterior ao estabelecido na regra processual, não afronta 

os ditames legais, mas busca a verdade real, diante das circunstâncias do 

caso, não podendo ser impedimento para que o magistrado, destinatário 

das provas e condutor do processo, os considere nos autos (TJ MT Ap. 

17328/2016). Em cumprimento ao art. 373, II do CPC a promovida trouxe 

aos autos, provas capazes de demonstrar a existência de liame subjetivo 

entre as partes o que contradiz a tese autoral de inexistência de vínculo, 

juntando contrato de abertura de conta assinado, documentos pessoais 

apresentados no ato de abertura de conta, cartão de assinatura. Por sua 

vez, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA 

CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica 

para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a 

da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade 

acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando cópia do 

contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da autora, 

afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 

RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014). 

Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas quanto as 

negativações efetuadas pela promovida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a 

promovente alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento 

indevido e tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o 

promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1013640-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BIELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013640-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO BIELA 

REQUERIDO: 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 9.099/1995. 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 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: 1013649-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TRIBIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))
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LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013649-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TRIBIOLI REQUERIDO: 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 9.099/1995. 

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 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.
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013260-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. DA ANULAÇÃO DA 

CONTUMÁCIA Compulsando os autos, verifica-se existir uma questão 

processual a ser observada, antes da análise do mérito propriamente dito: 

a ausência do autor à audiência de conciliação de ID. 26719662 - 

contumácia. Observa-se que no ID. 26624639 foi juntada a contestação, 

com documentos. Adiante, restou realizada nova audiência de conciliação 

no ID. 26719662, em que a parte autora não compareceu, vindo os autos 

conclusos. Constata-se que quando faltou a audiência de conciliação, a 

parte requerente já era ciente da audiência de conciliação designada, 

conforme atesta o ID. 3503657 (expedientes). Os motivos ensejadores da 

rejeição da extinção da ação por contumácia, acima delineados, são 

perfeitamente aplicáveis à falta do autor à audiência conciliatória, 

porquanto vislumbrando os sinais de improcedência dos pedidos diante da 

contestação e documentos apresentados pela parte requerida, assumiu o 

risco da desídia em faltar a ato processualmente importante em sede de 

Juizado Especial, que é a audiência conciliatória, devendo agora 

responder pela sua falta, mas não com a aplicação de contumácia, e sim 

com o reconhecimento de sua litigância de má-fé pela tentativa de se 

esquivar de uma condenação. Assim, afastada a contumácia, sobrevém a 

análise do mérito. PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Entendo 

que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao 

recebimento de indenização por dano material e moral é resistida e, 

portanto, presente o interesse de agir. MÉRITO: A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte 

Requerente negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida 

que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e existência 

do débito. 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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida mostrou nos autos, a existência de liame subjetivo 

entre as partes o que contradiz a tese autoral de inexistência. Tal 

divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas quanto as 

negativações efetuadas pela promovida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a 

promovente alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento 

indevido e tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o 

promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. 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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1010531-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. 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, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. PRELIMINAR DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO FEITO – 

DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.525.134 E 1.525.174 Rejeito, inicialmente, o 

pedido de suspensão do feito formulado na contestação, uma vez que a 

hipótese tratada nos autos difere daquelas previstas nosREsp. 1.525.174 

e 1.525.134. DO MÉRITO Trata-se de Ação Indenizatória, onde a parte 

autora é titular do plano OI móvel de 7 gigas + minutos para qualquer 

operadora e oi internet assinatura de 15 Mb de serviço de telefonia 

prestado pela empresa ré, linha nº 66- 996438575 e fixo 66-3532- 6726, 

totalizando o valor de 190.00 R$ (cento e noventa Reais). Relata que, há 

uns meses começou a perceber que a cobrança realizada não estava de 

acordo com a contratada e que os valores do plano escolhido não 

estavam sendo efetuados de acordo com o contratado. Em contato com o 

SAC, descobriu que a operadora trocou seu plano de FORMA 

UNILATERAL, sem aviso e SEM CONSENTIMENTO da autora, alterando a 

prestação de serviço de forma a majorar a fatura da autora e seu débito. 

Diz que recebeu explicações evasivas, atribuindo alteração da assinatura 

a parte autora, coisa que, evidentemente, não ocorreu, pois, a autora é 

cliente da empresa somente a 4 meses e desde que firmou assinatura com 

a ré vem tendo problemas mensais com suas faturas. Aduz que ao 

acompanhar o extrato detalhado de consumo, a demandante constatou a 

cobrança de "serviço" referente ao plano de 40 giga que nunca foi 

contratado pela autora, tampouco tem conhecimento da utilidade do 

mesmo. Além do último atendimento em que o operador se nega a ajustar o 

valor da fatura para o valor contratado pela autora. Informa que a 

reclamada passou a emitir faturas com valores superiores ao inicialmente 

contratado, sem que esta estabelecesse contrato algum nesta modalidade. 

Em razão da cobrança indevida dos valores pactuados a autora tentou por 

diversas vezes resolver e encerrar o assunto de forma amigável, como 

exemplo, no mês de junho/2019 a cobrança de sua fatura chegou a ser de 

R$ 304,14 (trezentos e quatro reais e quatorze centavos), Depois de 

diversos telefonemas e reclamações da autora a Ré reajustou a conta 

para um valor próximo do contratado de R$ 194,24 (cento e noventa e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Assim requer indenização por 

danos morais, por todo o acaso sofrido pela autora. A reclamada, em 

constatação, apenas alega que serviço foi devidamente prestado, o que 

justifica a emissão das faturas. Fundamento e decido. A reclamação é 

parcialmente procedente. Ocorre que a reclamada ficou apenas no campo 

das alegações, não trazendo aos autos nenhum documento que 

comprovasse o consumo acima da franquia. A contestação é estéril de 

provas. Neste caso, a operadora não cumpriu com o que foi contratado, 

podendo evitar prejuízos ao consumidor. Vejo nesta hipótese em 

particular, pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao 

consumidor, 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 e pela má-fé da reclamada. De fato, o 

consumidor viu-se obrigado, em várias oportunidades, conforme 

protocolos administrativos de atendimento, a entrar em contato com a 

reclamada para a regularização da pendenga, fato gerador de transtornos 

em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, 

assim, o dever de indenizar. No caso, está presente a tese firmada pela 

Jurisprudência da teoria do desvio produtivo, em que o consumidor 

despende de tempo para resolver problemas que deveriam ter sido 

solucionados de pronto pela Ré. Note-se o que diz a jurisprudência sobre 

o tema: Ementa: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. 1. Cuida-se de 

coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a 

condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento 

presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de 

espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de 

assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da 

compensação dos danos morais coletivos causados pelo não 

cumprimento de referidas obrigações. 2. Recurso especial interposto em: 

23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73. 3. 

O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas 

municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada 

prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é 

capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. 4. O dano moral 

coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade 

psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e 

que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da 

pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos 

danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o 

somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se 

submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), 

cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a 

função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao 

caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao 

princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o 

eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja 

revertido em favor da sociedade. 7. O dever de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos 

e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, 

uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento 

dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. 

O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de 

otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos 

deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e 

intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo 

útil do consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira 

recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade 

previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de 

tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social 

de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente 

para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido. 

(REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) 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.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de telefonia, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais 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, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. 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$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial; bem como considerando as peculiaridades do 

caso em concreto. DISPOSITIVO Ex positis, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para: a) CONDENAR a reclamada a retificar as faturas, 

reduzindo ao valor contratado, dentro do período de vigência do contrato, 

para o importe de R$ 190.00 (cento e noventa reais, e; b) CONDENAR a 

Requerida a pagar a esta Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 364 de 609



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 e via de consequência. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

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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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013022-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: J DOS SANTOS - ME, JOEL DOS SANTOS 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 9.099/1995. 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 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.
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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1003736 -88 .2017 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: RONALDO COSTA DE SOUZA 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 

9.099/1995. 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 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: 1009633-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009633-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILDA FRANCISCA DA 

CONCEICAO TEXEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 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. PRELIMINAR DA 

IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 

GRATUITA A irresignação da requerida quanto ao pedido de justiça 

gratuita encontra-se deslocado. Como é sabido, o art. 55 da Lei nº 

9.099/1995 isenta a todos os litigantes, salvo aqueles de má-fé, do 

pagamento de custas e despesas processuais no âmbito da primeira 

instância dos Juizados Especiais. Neste sentido, deverá a requerida 

formular tal pedido em eventual interposição de recurso inominado. 

MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos 

morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes eis que a parte Requerente negou a existência de vínculo 

jurídico com a parte Requerida que por seu turno afirmou pela regularidade 

da negativação e existência do débito. Cumpre ressaltar que a relação 
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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 o promovente, cabia à 

promovida a prova da existência de relação jurídica entre as partes. A 

reclamada juntou aos autos, contratos assinados, documentos pessoais 

apresentados no ato de contratação e ainda faturas em aberto. É certo 

que o documento trazido aos autos já existia à data do ajuizamento da 

ação, e não deveria, em tese, ser conhecido, justamente por não se 

enquadrar nas hipóteses previstas no citado dispositivo legal. 

Oportunizado contraditório, no entanto, a parte autora quedou-se inerte, 

não havendo manifestação a desconstituição a assinatura do contrato, 

muito menos de seus documentos. Ora, o compromisso do magistrado, é 

preciso ressaltar, deve ser a busca da verdade real, com um julgamento 

moralmente justo e correto, com o objetivo de afastar o enriquecimento 

imotivado, que a moral repugna e a lei proíbe. O E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já decidiu que a excepcionalidade da juntada de documentos, 

em momento posterior ao estabelecido na regra processual, não afronta 

os ditames legais, mas busca a verdade real, diante das circunstâncias do 

caso, não podendo ser impedimento para que o magistrado, destinatário 

das provas e condutor do processo, os considere nos autos (TJ MT Ap. 

17328/2016). Em cumprimento ao art. 373, II do CPC a promovida trouxe 

aos autos, provas capazes de demonstrar a existência de liame subjetivo 

entre as partes o que contradiz a tese autoral de inexistência de vínculo, 

juntando contratos assinados, documentos pessoais apresentados no ato 

de contratação e ainda faturas em aberto. Por sua vez, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. Não se pode olvidar que este inclusive buscou 

fracionar as demandas quanto as negativações efetuadas pela 

promovida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos 

fatos visando obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do 

adimplemento de seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA 

PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70079279550, Sexta Câmara Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em 20/02/2019 - grifo nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de 

má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 1006864-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006864-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ROSILENE DA SILVA MOREIRA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. A parte autora foi 

intimada a para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço para 

citação, sob pena de extinção e consequente arquivamento e quedou-se 

inerte. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de 

Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso 

em tela verifica-se que as partes permaneceram silentes nos autos 

quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que a 

demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não 

cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 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: 1010233-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR BETSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010233-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA CORREA 

PEREIRA REQUERIDO: EDEGAR BETSCH Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012035-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARRETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

1012035-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME BARRETO SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO 

MÉRITO: Trata-se de Ação Indenizatória na qual alega o Autor ter adquirido 

passagens aéreas da empresa Ré, para viajar de Belo Horizonte com 

destino a Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP. Narra que foi 

surpreendido com a notícia de que o voo de volta marcado para o dia 

22/08/2019, as 15h:40, de Sinop chegando à Belo Horizonte as 21,10, 

havia sido cancelado, sob a alegação de manutenção na aeronave. 

Acrescenta que em razão de tal evento, foi reacomodado para seguir 

viagem no próximo voo disponível no dia seguinte. Alega ainda que a 

viagem era a trabalho para participar de reunião na empresa e um almoço 

no dia 23/08/2019 às 12h, haja vista esta possuir uma Agência 

Franqueada na cidade de Belo Horizonte/MG, onde seria inclusive 

homenageado pelo seu desempenho como profissional. Informa que e sua 

única saída foi pegar seu veículo e dirigir até a cidade de Cuiabá/MT, pois 

não poderia perder seu compromisso e desse forma teve que enfrentar a 

rodovia BR163, perigosíssima, diga -se de passagem, e dirigiu seu veículo 

até a capital, conforme faz prova os comprovantes de pedágio e 

abastecimento acostados, chegando por volta de 01h e 00m, ou seja, de 

madrugada, embarcou no voo N#5158 às 02h e 25min, passando por 

conexão em Campinas/SP com o Voo N#2420, que pousou na cidade 

destino às 07h e 15min, informa também que teve que desembolsar os 

valores acima elencados e ainda pagar por um estacionamento, pois não 

tinha onde deixar o carro (comprovante acostado) e ainda ter gastos com 

seu retorno acima do previsto, haja vista que havia programado sua volta 

de ônibus na data de 25/08/2019, já que teve que se hospedar em um 

hotel, e somente no outro dia seguir viagem com seu carro que foi deixado 

em um estacionamento enquanto estava ausente. Em razão exposto, 

tendo em vista que a viagem não transcorreu da forma esperada, 

ingressou com a presente demanda postulando indenização moral no 

montante desproporcional de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de 

danos materiais R$ 1.101, 28. Juntou documentos comprovando suas 

alegações. Em sede de contestação, a Reclamada reconheceu que houve 

cancelamento do voo AD 4212, que operaria o trecho de Sinop à 

Campinas, por motivos de manutenção emergencial na aeronave que 

operaria o trecho. Sustentou, ainda, que o referido atraso teve como única 

e exclusiva causa a incidência de um evento inevitável (manutenção 

emergencial), motivo pelo qual, entende que não lhe pode ser atribuída 

qualquer responsabilidade. Defendeu ainda ter envidado todos os 

esforços para realocar os Autores em voos congêneres, bem como, que 

forneceu a devida assistência ao mesmo, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou para que a ação 

fosse julgada improcedente. Fundamento e decido. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, por considerar a Reclamante 

hipossuficientes se comparados à Reclamada, defiro a inversão do ônus 

da prova em benefício dos mesmos. 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 parte contrária 

que, por sua vez, por possuir maiores condições técnicas, deverá 

apresentar ao juízo fatos passíveis de impedir o acolhimento da versão 

registrada na inicial. Após analisar as manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pela 

Reclamante. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da Reclamada, 

considerando que em razão do alegado problema técnico, o voo da 

Reclamante foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de 

atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que 

aguardar várias horas para embarcar em outro voo, sem qualquer 

assistência da reclamada. O cancelamento de voo que sujeita o 

consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na 

prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de 

personalidade. A necessidade de reparos por problemas técnicos em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. É de bom alvitre ressaltar que, em 

respeito à inversão do ônus da prova mencionada alhures, cabia à 

Reclamada apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida vênia, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Reclamada tenha ventilado a ocorrência de um caso fortuito 

como sendo uma possível causa excludente de sua responsabilidade, 

entendo que seus argumentos não possuem alicerce de sustentação. De 

fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha aeroviária até 

podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no entanto, TAIS 

PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES TÍPICAS 

DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 

(especialmente por se tratarem de informações levadas ao conhecimento 

das companhias aéreas de forma prévia e por meio de sistema totalmente 

informatizado), razão pela qual, por se tratar de fortuito interno, a 

justificativa apresentada na defesa não tem o condão de afastar a 

responsabilidade da Reclamada. Ainda que a Reclamada tente se esquivar 

de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se tratando de uma 

irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos fornecedores 

são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico, 

a mesma assume os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Reclamante fosse prejudicada por 

eventual falha na prestação dos seus serviços, o que, definitivamente, 

não é o caso dos autos. No que concerne 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 

comprovação 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 falha na 

prestação dos serviços da Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Reclamante, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 10 horas para, finalmente, 

chegar ao seu destino. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se 

revela necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o 

prejuízo moral está concatenado à própria existência do ato ilícito. O 

posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de 

que o dano moral (decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, 

conforme pode ser visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem 

abaixo destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. 1. Restou incontroversa a má prestação do serviço de 

transporte aéreo pela requerida, em face do atraso injustificado de voo 

Brasília - Campinas, com consequente perda da conexão para Caxias do 

Sul, que levou à reacomodação dos autores em outro voo, com 

necessidade de pernoite na cidade paulista. Atraso que deve ser 

enquadrado no chamado "fortuito interno", inerente à atividade 

empreendida pela requerida, não exonerando a transportadora do 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus passageiros. (...). 3. A 

reparação de danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063809081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/08/2015).”. 

(Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 367 de 609



instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018).”. 

(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. Assim 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, bem como os limites 

estabelecidos Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto aos danos materiais, a parte autora junta os 

comprovantes de gastos extras gerado por toda celeuma causada pela 

parte ré, entretanto não se pode forçar a ré a pagar uma passagem aérea 

da qual o autor já havia programado. Portanto a restituição dos gastas 

extras é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Reclamante, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a 

Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$ 602,88 (seiscentos e 

dois reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

efetivo desembolso. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011306-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE PILEGI ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

1011306-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIANE PILEGI ROSA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Rejeito, ainda, a preliminar de 

ilegitimidade passiva apresentada pela requerida B2W, uma vez que a 

mesma participam da cadeia de consumo, sendo assim, responsável pelas 

consequências advinda do vício ou fato do produto perante o consumidor. 

Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral e material. Defeito 

no aparelho celular. Fabricante. Cadeia de Fornecimento. 

Responsabilidade solidária pelamá prestação de serviço da sua 

assistência técnica - Pode o consumidor, assim, acionar a fabricante, a 

importadora, a empresa de assistência técnica ou a empresa 

vendedora.”(TJSP, Apelação 9161211-77.2009.8.26.0000 - Rel. Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior j. 17.12.2013). DA NECESSIDADE DE PERÍCIA E DO 

DESCABIMENTO DO RITO DA LEI Nº 9.099/95 Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. MÉRITO A simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que deve a reclamação ser julgada improcedente. A 

reclamante alega que no dia 17 /09/2018, adquiriu 01 (um) Notebook Fit 

15s B5411 B Intel Core 7 4 GB 1 TB LCD 15,6” W10 Chumbo – VAIO, no 

valor de R$ 2.499,99 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e 

noventa e nove centavos) com o frete de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 2.529,98 (dois mil 

quinhentos e vinte e nove e noventa e nove centavos, no site desta 

requerida. Informa que o produto foi entregue com defeito no mês de 

novembro, 30 (trinta) dias após prazo de entrega dado pelo site Diz que 

entrou em contato com a reclamada por várias vezes tentando que a 

mesma fizesse a colega do produto para ser trocado, porém só em 

dezembro, depois de 3 meses é que levou o produto até uma loja física da 

Americanas-B2W, entregou o produto mediante recibo de entrega, com a 

finalidade de conferir à loja a obrigação de repassar a mercadoria para 

coletagem da transportadora, bem como assumir a responsabilidade de 

zelo e eventuais danos. Ao final informa que após inúmeras tratativas 

para o reembolso do valor, e com atraso, este ocorreu duas semanas 

depois da coletagem do produto. A reclamada alega que não cometeu ato 

ilícito, afirmando que não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Diz que o produto foi entregue nos termos contratado 

e que após a devolução do produto foi restituído o valor do produto. 

Fundamento e decido. Pelo que se vê dos documentos carreados aos 

autos, o produto, embora com atraso, foi entregue nos correios da cidade 

da reclamante, e mesmo o produto estando com defeito, este foi recolhido 

e o valor do mesmo restituído a autora. Assim, com relação aos danos 

morais, diante dos elementos e evidência apresentados, o que se divisa é 

que os aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante não excedem 

ao patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. 

Direito civil. Responsabilidade civil. Compra pela internet. Presente de natal. 

Não entrega da mercadoria. Violação a direito de personalidade não 

comprovada no caso concreto. Danos morais indevidos. “1.- A 
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jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns 

do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social 

não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha 

na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, 

mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por 

danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira 

ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a 

esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não 

haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um 

«Tablet», adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de 

Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave 

sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, 

entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos 

por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a 

que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa.” (STJ - 

(3ª T.) - Rec. Esp. 1.399.931/2014 - MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 

11/02/2014 - DJ 06/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.3903.1003.9200) STJ. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. Indenização indevida. 

Defeito de veículo. 15 Visitas à concessionária. Mero dissabor. 

Precedentes do STJ. CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. “«Não há 

dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros 

dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos 

ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no 

mundo exterior.” (STJ - AgRg no AgRg no Ag. de Inst. 775.948/2008 - RJ - 

Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros - J. em 12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - 

Doc. LEGJUR 103.1674.7514.8300) Assim, por todo o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, e 

consequentemente REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA concedida no 

ID nº 24639570. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012119-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: CAROLINA CAMPOS SARAIVA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011889-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEIVID ARAUJO SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR DO 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser 

rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano 

material e moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. 

MÉRITO 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. 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, apesar de ter juntado telas e relatórios de ligações, 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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da 

contratação via call center. Entretanto, 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 para 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. 
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- 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. O requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2000,00, 

correspondente aproximadamente à 13x (treze vezes) o valor negativado; 

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: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois 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 no valor de R$ 156,35. Deixo de condenar o 

promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012115-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ERICA RAMOS DE ARAUJO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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: 

1001016-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FABRICIO DOS SANTOS 

ARAUJO RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012989-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012989-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS DE LARA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. 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. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA: Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, para 

processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em ato ilícito, nem de longe 

pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de 

perícia. DO MÉRITO: O Requerente sustenta a parte autora que é cliente da 

concessionária na unidade consumidora de nº 1369190-2 e que fora 

surpreendido com duas faturas nos valores de R$ 5.736,67 e R$ 817,80, 

da qual discorda. Por tais razões, ingressou com a presente ação 

pleiteando somente o cancelamento da supramencionada dívida. A parte 

requerida alega, em contestação, que em 09/04/2019, detectaram de 

irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da Parte 

Autora, identificado pela Unidade Consumidora n° 1369190-2, foi lavrado o 

Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 702091, com as informações 

devidas, que detectou um “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE 

ENTRADA” o que acarretava no registro a menor do consumo de energia 

da unidade. A Concessionária de energia elétrica promoveu revisão no 

faturamento do serviço prestado, de acordo com o artigo 129 e seguintes 
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da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurando diferença entre a energia 

utilizada e a computada – 6.518 kWh – o que correspondeu em espécie o 

valor de R$ 6.554,47, frisando que todos os procedimentos da referida 

norma foram cumpridos, não existindo qualquer irregularidade em sua 

conduta, estando em exercício regular de direito, requerendo a 

improcedência dos pedidos, declarando a validade e regularidade dos 

débitos objurgados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, conclui-se que resta razão à parte requerida. 

Conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

da ANEEL nº 414/2010 (que substitui a Resolução 456/2000), a 

concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de 

energia elétrica. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade 

no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de 

laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, 

§ 6º da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 

129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Existem 

nos autos provas suficientes de que o processo administrativo previsto no 

artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente 

observado, apesar das argumentações da parte requerente, que afirma 

não ter sido comunicado com antecedência sobre o procedimento da 

requerida em vistoriar sua unidade consumidora. Nestes termos, 

verifica-se que a Resolução suscitada, estabelecendo as condições 

gerais de fornecimento de energia elétrica, discorre sobre a 

caracterização de irregularidade e da recuperação de receita, verbis: Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...] § 6º - A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7º - Na hipótese do 

§ 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. Como se denota, a comunicação prévia tem como objetivo 

possibilitar ao consumidor acompanhar a vistoria. No caso em questão, o 

morador da casa, sr. LUCIANO MARTINS DA SILVA se encontrava no 

local, se ausentou na hora da inspeção e não assinou o TOI. Ademais, os 

técnicos fizeram constar no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – que 

o morador estava presente, porém se ausentou durante a inspeção, 

assim, o TOI foi deixado na sua caixa dos correios, e ainda firmou que não 

foi suspenso o fornecimento de energia, bem como a UC foi normalizada 

no ato da inspeção com a troca do aparelho antigo pelo novo digital, bem 

como o documento foi assinado por dois inspetores e o perito, conforme 

exige a legislação. Ressalta-se que a violação ao princípio do contraditório 

somente se revela sem a participação do consumidor no ato da vistoria, o 

que não é o caso dos autos, não havendo aí qualquer mácula já que 

inexistente prejuízo, como quer fazer crer o autor, porquanto teve a 

oportunidade de acompanhar os procedimentos estando lá presente na 

ocasião, como suscitado. Por conseguinte, o mesmo se diga quando se 

denota que, pela Carta ao Cliente, juntada pela reclamada, restou 

informado sobre todo o apurado, a forma dos cálculos, compensação e 

tarifa utilizada, bem como a faculdade de apresentação de recurso 

administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias a partir da data de 

recebimento, espelhando a legalidade dos atos da ENERGISA ao caso 

presente. Frisa-se que as fotos juntadas com a contestação (id 26800804 

– pg 6 à 21) dão a dimensão das irregularidades, demonstrando desvio de 

energia no ramal de entrada e irregularidade no aparelho, bem como a sua 

toca. Enfatiza ainda a parte autora que não pode ser responsabilizado 

pelos eventuais defeitos existentes na sua unidade consumidora, e, ao 

contrário, a culpa é da ENERGISA deixar por tanto tempo o medidor com 

problemas, não estando caracterizada sua culpa no evento, e assim, não 

pode responder pela fuga de energia constatada. Contudo, o entendimento 

é de que a comprovação da culpa do consumidor não interfere na sua 

responsabilização pelo pagamento da diferença eventualmente apurada 

no processo administrativo que se verificou, pois, o registro irregular do 

real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, 

autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito pelo usuário 

que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do 

enriquecimento sem causa. Anoto, que após a inspeção, o consumo de 

energia aumentou consideravelmente, demonstrando que o autor se 

beneficiou do problema encontrado no medidor de energia. A parte autora 

sequer tenta justificar, apenas diz que nunca foi avisada, porém 

acompanhou toda a inspeção e foi avisado no momento desta que havia 

irregularidade no equipamento. Assim, comprovada a irregularidade no 

relógio medidor do consumo de energia elétrica, DESVIO DE ENERGIA NO 

RAMAL DE ENTRADA, fazendo o medidor registrar incorretamente o 

respectivo consumo, pode a concessionária cobrar os valores não pagos 

pelo consumidor em virtude da falha apontada, após a observância do 

devido procedimento administrativo, como no caso em questão, não 

havendo que se falar em inexistência do débito e danos morais, restando 

indeferidos os pedidos do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Deixo de condenar a parte executada a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §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: 1011386-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILLIAN SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011386-21.2019.8.11.0015. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido liminar 

em tutela provisória de urgência, proposta por MARCOS WILLIAN 

SMANHOTO em face de IUNI EDUCACIONAL – UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a analise da existência 

de responsabilidade civil da requerida, em decorrência da cobrança de R$ 

7.380,49 (sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), 

em que o autor afirma ser indevida. Em sua exordial a parte requerente 

relata que é beneficiário de bolsa integral pelo PROUNI, e que, inicialmente 

matriculou-se no curso de Nutrição, sendo efetuada transferência para o 

curso de Direito, com aprovação pela instituição de ensino (id 23200418), 

e manutenção do usufruto da bolsa. Que depois de transcorrido um 

semestre, a instituição de ensino se negou a efetuar a rematrícula, 

alegando que o PROUNI não aceitou a transferência da bolsa, e que o 

autor teria que pagar o semestre já cursado. Por sua vez, a requerida 

alega que a transferência fora indeferida pelo PROUNI para cursar 2019/1, 

e que, para 2019/2 o PROUNI deferiu a transferência para o aluno e que a 

partir de agora retornou a possuir PROUNI 100%. Afirma que o valor 

cobrado é devido refere-se às mensalidades do semestre 2019/1 em que 

o autor cursou normalmente. 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. 
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2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Compulsando os 

autos, verifico que a reclamada não trouxe documentos que comprovem a 

ciência previa do autor sobre o indeferimento do pedido de transferência 

pelo PRONUI, bem como não há elementos que demonstrem que, quando 

indagado, o autor optou em manter-se matriculado no curso de Direito, 

pagamento mês a mês as mensalidades do referido curso. Verifico que ao 

presente caso é possível a aplicação da teoria de “venire contra factum 

proprium”. Explico. A teoria do Venire Contra Factum Proprium consiste na 

vedação do comportamento contraditório. Não tem disposição explícita no 

CDC, mas seu acolhimento decorre dos outros princípios que orientam as 

relações de consumo. Por essa teoria, proíbe-se o comportamento 

inesperado, que viola a boa-fé objetiva, causando surpresa na outra 

parte. Deste modo, tenho que a reclamada ao concluir o processo de 

transferência mediante a aceitação do aluno, ora autor, em novo curso, 

cumpriu o exposto nas clausulas 2.2 e 6 do manual de orientação ao 

bolsista (id 23200421), e criou a expectativa de regularidade e deferimento 

do pedido, que se consagrou ao permitir que ele frequentasse as aulas no 

decorrer do curso, sendo imprevisível pelo autor o indeferimento da 

transferência depois de transcorridos um semestre ou a cobrança do 

valor integral do período cursado. A proibição do venire contra factum 

proprium ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte contra aquele 

que deseja exercer um status jurídico em contradição com um 

comportamento assumido anteriormente. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 

469 STJ. PLANO COLETIVO CONTRATO CELEBRADO COM 

INOBSERVÂNCIA AO NÚMERO MÍNIMO DE TITULARES. RESCISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 

DESLIGAMENTO DE TITULARES. MANUTENÇÃO DO PLANO. RESCISÃO 

APÓS LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ 

OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRATO MANTIDO. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde". (Súmula 469 STJ). 1.1. In 

casu, as autoras, ora apeladas, são consumidoras pois assinaram um 

contrato de adesão ao plano de saúde e utilizam o serviço como 

destinatárias finais (art. 2º CDC) e a ré, ora apelante, é fornecedora, 

porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de 

consumo, mediante remuneração (art. 3º CDC).2. O caso deve ser 

analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta os contratos 

civis e consumeristas, aplicando-se os institutos da supressio e da 

proibição do venire contra factum proprium.2.1. A proibição do venire 

contra factum proprium ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte 

contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com 

um comportamento assumido anteriormente.2.2. O instituto da supressio 

decorre do princípio da boa-fé objetiva e significa o desaparecimento de 

um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro 

contratante a expectativa de que não será mais exercido.3. No caso em 

análise, em que pese haver no contrato realizado entre as partes a 

previsão de rescisão no caso de o número de titulares se tornar inferior a 

cinco, o contrato já foi celebrado com um número reduzido de titulares, de 

modo que não pode o apelante, mais de quatro anos depois, desejar 

rescindir unilateralmente o contrato, uma vez que o instituto do venire 

contra factum proprium veda atitudes contraditórias que quebre o princípio 

da confiança que deve existir nas relações contratuais.4. De igual forma, 

não pode o apelante rescindir o contrato em razão do reduzido número de 

titulares se durante sua execução ocorreram sucessivos desligamentos 

de titulares e este concordou com a manutenção do plano de saúde. A fim 

de manter a segurança jurídica da relação jurídica deve ser aplicado o 

instituto da supressio, pelo qual não pode a parte exigir uma obrigação em 

sua forma original, se não a exigiu durante um longo período de tempo, 

gerando na outra parte a real expectativa de que seu direito não seria 

exigido.5. A luz do princípio da boa-fé objetiva e de seus desdobramentos 

consubstanciados nos institutos da proibição do venire contra factum 

proprio e da supressio, tem-se por suprimido o direito do apelante na 

rescisão do contrato com fundamento no item 5 da cláusula 15.2 que 

dispõe sobre o número mínimo de titulares para manutenção do plano de 

saúde. Com efeito, o contrato entabulado entre as partes deverá ser 

mantido nas exatas condições vigentes. 6.RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 928319, 

20140111993895APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, 

publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 150-166). Grifei Logo, a situação 

relatada nos presentes autos traz evidencias da má-prestação de serviço, 

resultado em dano à parte autora, gerando diante disso, o dever de 

indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Nesta senda, não 

havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

cobrança, impõe-se o seu reconhecimento como indevida. Os danos 

morais se verificam ao considerar os transtornos suportados pela parte 

reclamante, ao ser injustamente impedida de efetuar a rematrícula no 

semestre 2019/2, tendo em vista que a bolsa PROUNI garantia o ingresso e 

frequência as aulas, deste modo, tenho que a procedência do pedido de 

dano moral é medida que se impõe. No que concerne à 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda: 

R$ 7.380,49 (sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta e nove 

centavos) 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. 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: 1009372-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (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: 

1009372-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: 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. ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRAajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. 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 ASSISTENTE SOCIAL, REFERÊNCIA CE-25-3, 

com início do exercício em 05/03/2012. 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 quanto a atribuição do VALOR 

DA CAUSA não comporta acolhimento. O valor da causa é requisito da 

petição inicial, nos termos do art. 319, inciso V do CPC, cuja ausência 

pode levar à extinção do feito. Contudo, ainda que esteja firmada a 

obrigatoriedade de atribuir-se à causa valor, mesmo sem conteúdo 

econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291, CPC, o que 
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envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais, é 

possível a atribuição por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais”. 

Tal hipótese 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. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. VALOR DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL NO INVENTÁRIO 

PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ÔNUS 

DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS MERAMENTE 

FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJPI - AC: 201600010015102, Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES 

LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). Não havendo outras preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidade 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 05/03/2012, portanto fez juz à progressão somente 

aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence, 

conforme disposto no art. 17, §§2º, 3º e 6º, inciso I da Lei nº 568/1999, 

alterada posteriormente pela Lei nº 663/2001. Contudo, de acordo com o 

art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão 

a partir de 01/01/2002. 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. (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 05/03/2013, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 05/03/2012. 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. 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. 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: 1008959-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO LOPES DE SOUZA (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 SENTENÇA Processo: 

1008959-22.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ADAUTO LOPES DE SOUZA 

RÉU: 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. ADAUTO LOPES DE SOUZA ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. 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 MOTORISTA III, referência CE-14, com início do 

exercício em 26/06/2000. 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 quanto a atribuição do VALOR DA CAUSA não comporta 

acolhimento. O valor da causa é requisito da petição inicial, nos termos do 

art. 319, inciso V do CPC, cuja ausência pode levar à extinção do feito. 

Contudo, ainda que esteja firmada a obrigatoriedade de atribuir-se à causa 

valor, mesmo sem conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos 

do art. 291, CPC, o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais, é possível a atribuição por estimativa ou “para 

efeitos meramente fiscais”. Tal hipótese 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. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. 

VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL NO INVENTÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ÔNUS DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO 
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REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPI - AC: 201600010015102, 

Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA 

ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). 

Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

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 26/06/2000, portanto fez juz à 

progressão somente aplicada após um ano de efetivo exercício na classe 

a que pertence, conforme disposto no art. 17, §§2º, 3º e 6º, inciso I da Lei 

nº 568/1999, alterada posteriormente pela Lei nº 663/2001. Contudo, de 

acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/2002. 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. (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 01/01/2002, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 26/06/2000. 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 

26/07/2012 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 26/07/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal,. Por outro lado, no 

período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento, explicitamente definido – a partir de 

26/07/2012. A lei que restaurava o direito foi revogada em 23/11/2012, 

conforme supra consignado porém faz juz ao adicional no período de 

26/07/2012 à 23/11/2012. Tanto que nem ouve postulação no sentido de 

percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. 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. DISPOSITIVO Isto posto, a teor do art. 

487, incisos I e II, do CPC,hei por bem julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido, para a) RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 26/07/2012 à 

23/11/2012, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 

663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 26/07/2012 

à 23/11/2012. 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 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. 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: 1013030-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO HASSELSTROM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013030-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ENIO HASSELSTROM 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 9.099/1995. 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 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009644-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009644-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELOI LOURENCO DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. em face da sentença proferida no id nº 

13672261, aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação 

de danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Em que pese seus 

argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria 

de mérito, o que é incabível pela via pretendida. O cerne da questão 

cingia-se na limitação dada pelo magistrado quando em sentença 

determinou que o prêmio do seguro deve ser limitado ao valor de R$ 

1.369,00 (um mil e trezentos e sessenta e nove reais), conforme id nº 

9413733. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ainda erro material na sentença objurgada. A 

fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária 

majoritária, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser 

considerado “erro material”. Assim, devido ao livre convencimento do 

magistrado, devidamente fundamentada a decisão e, apresentando seus 

argumentos, não existiria equívoco material algum, ainda que se tratasse 

de uma posição minoritária. Assim sendo, se a parte Embargante entende 

que a sentença é errônea, devem propor o competente recurso, momento 

em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo 

se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando 

o diploma processual prevê recurso específico. Como se não bastasse, 

os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitido 

em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de 

outros recursos cabíveis, o que não se subsume ao caso em espécie. No 

mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? 

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão.? (TJMT ?Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. 

Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ?Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011703-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGA BEM AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011703-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JUAREZ DA COSTA 

REQUERIDO: SIGA BEM AUTO PECAS LTDA - ME 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. PRELIMINAR DA 

DECADÊNCIA A preliminar arguida pela reclamada confunde-se com o 

mérito e com ele será analisada. Rejeito-a. A INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. DA 

INÉPCIA DA EXORDIAL Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum 

esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica 

conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação de 

inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob 

pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente 

apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados 

Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, da Lei 

9.099/1995) DO MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é proprietário de 

caminhão, com o qual realiza transportes/fretes para diversos Estados e 

em data de 19 de dezembro de 2.018, comprou da empresa 

Requerida,01(uma) peça MANCAL DE EMBREAGEM SCANIA, código de 

fabricação 10143ac, marca KSW, no valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), substituindo a peça antiga por essa nova, com pagamento à 

vista. Alega que, ao realizar sua primeira viagem, após a instalação da 

referida peça, MANCAL DE EMBREAGEM, a mesma apresentou defeito, 

sendo que a trava de segurança não exerceu sua função, impossibilitando 

o conserto da mesma e sim dependendo de sua troca por outra nova em 

perfeitas condições. Aduz ainda que estava em viagem a trabalho com 

seu caminhão no Estado do Pará, e ao passar pela cidade de Itaituba 

aconteceu a falha mecânica o que o impossibilitou de continuar sua 

viagem. Informa também que entrou imediatamente em contato com a 

Requerida no intuito de realizar a troca da peça vendida com defeito por 

outra nova e em perfeito estado para utilização, no entanto a mesma 

negou-se a efetuar a troca, porém alguns dias depois devolveu ao 

Requerente o valor pago pela peça. Verbera que diante da inercia da 

Requerida, não teve outra alternativa senão comprar uma nova peça 

MANCAL DE EMBREAGEM em outra empresa na cidade de Itaituba/PA, 

para poder realizar o conserto do seu caminhão e prosseguir viagem, 

pagando pela peça o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 

Informa ainda que teve que arcar com os custos da mão de obra da 

mecânica que realizou a troca da peça no valor de R$ 1.100,00 (um mil e 

cem reais. Alega que a Empresa Requerida não concordou em ressarcir 

ao Requerente o valor referente a diferença da compra de nova peça, 

qual seja, R$ 170,00 (cento e setenta reais). Ao final enseja pela 

condenação por danos matérias no valor de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos 

e setenta reais), decorrentes da diferença de valores da nova peça 

adquirida e da mão de obra para a troca da peça com defeito e bem como 

condenação por danos morais. Por seu turno a Reclamada em sede de 

defesa alega que sempre agiu com tamanha clareza com seus clientes, 

sempre forneceu garantia de cada produto colocado em circulação, dando 
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amparo e assistências caso fosse necessitado e que tomou conhecimento 

que peça se encontrava em suposto defeito de fabricação, mesmo sem 

ver a peça avariada, confiando em seu cliente e com intuito de manter a 

boa harmonia com seu consumidor, restituiu imediatamente o valor ao 

consumidor. Aduz que o Requerente fez a troca da peça por sua conta 

em risco e vem alegar inverdades que informou a empresa do defeito e 

que empresa recusou fazer troca da peça. De modo que a demanda deve 

ser julgada improcedente. Fundamento e decido. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Analisando detidamente dos documentos juntados 

em contestação, verifica-se que a reclamada concordou com o estorno do 

valor pago, e assim estornou o valor cumprindo o que descreve o art. 18 

do CPC. Portanto exauriu o direito do autor. Portanto, entendo que não 

ficou demonstrada a prática de ato ilícito pela Reclamada, estando, assim, 

ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, 

ocorrera o exato atendimento dos pedidos da parte autora. Não havendo 

que se falar em dano se não há conduta ilícita. DISPOSITIVO 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. 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: 1006646-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOSE CARGNIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006646-20.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ELTON JOSE CARGNIN 

REQUERIDO: LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS 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. DO 

MÉRITO ELTON JOSE CARGNIN promove a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL c/c ALUGUÉIS 

VENCIDOS, contra LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS, 

alegando, em síntese, que firmou contrato com a requerida tendo como 

objeto o imóvel localizado na Rua Das Hortência, nº 1.831 Centro, na 

cidade de Sinop MT, por intermédio da Imobiliária Visão. Afirma que o 

contrato foi firmado com prazo de duração de 12 (doze) meses, sendo de 

15 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2018, com aluguel fixado 

em R$1.700,00 (mil e setecentos reais) nos três primeiros meses e após o 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), vencendo sempre dia 18 de cada 

mês. Alega que a locatária permaneceu por mais de 30 (trinta) dias com o 

imóvel após o término do contrato, além de não cumprir cláusulas do 

contrato quanto ao pagamento de impostos e manutenção do imóvel. 

Argumenta ainda que a requerida possui débitos de aluguel referente ao 

período entre o término do contrato e a entrega da chave, no valor de 

R$2.665.18 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito 

centavos), e requer ressarcimento de despesas nos valores de 

R$1.319,49 (mil trezentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos) 

de IPTU e Taxa de Lixo, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente 

limpeza e retirada de crosta e adesivos, R$1.350,00(mil, trezentos e 

cinquenta reais) referente um armário de cozinha com cantoneira, 

R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) de despesa com chaveiro, R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais) com manutenção de gesso, totalizando o 

valor de R$8.884.67(oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta 

e sete centavos). Citados, os reclamados apresentaram contestação (ID. 

25876342), sustentando, teve fazer a pintura e limpeza do imóvel devido 

as condições apresentadas no Laudo de vistoria e adaptação nos 

banheiros, sendo trocado 11(onze) painéis de lâmpadas (LER 225 mm, 18 

w 6400k) no imóvel, em 06/01/2018, conforme recibo da empresa 

Eletronop Materiais elétricos Ltda, inscrita no CNPJ: 04.479.387/0001-61, 

ao custo de R$900,00. Que ao contrário do que o autor alega, recebeu o 

imóvel sujo, com a calçada toda rachada, quintal com mato a limpar, tendo 

até que contratar uma empresa para fazer controles de pragas, sem 

pintura, com rachaduras no gesso e infiltração de água em alguns 

cômodos do imóvel, além de que haviam móveis planejados de MDF na 

cozinha que encontravam-se inchados e sem condição de uso. Diz que 

possui vários problemas por ser antigo e malconservado, possuindo 

infiltrações no teto da maioria dos cômodos, inclusive afetando os móveis 

da cozinha e do banheiro que estavam todos inchados, com as gavetas 

pregadas para não cair, conforme consta no laudo de vistoria, além das 

portas que estavam danificadas e o teto de gesso, que estava com 

rachaduras por todo o imóvel. Verbera que em momento algum negou-se 

as taxas que possam recair sobre o imóvel, quitando as contas de água e 

energia durante o período que esteve na posse do imóvel, porém tanto a 

guia de IPTU quanto a TAXA de lixo, do ano do efetivo contrato de 

locação, estão com o endereço DIVERSO do imóvel em comento. Contesta 

os gastos, apresentados pela autora, posto que a mesma não apresenta 

laudo de vistoria, sem contar que requer um valor e apresenta recibos 

com outros valores. Finaliza dizendo que além dos cheques citados no 

contrato de locação, o cheque de cártula nº 00016 no valor de R$2.000,00 

(dois mil reais), como caução para qualquer tipo de reparo no imóvel ao 

findar-se o contrato, uma cártula de cheque do Banco Bradesco da cidade 

de Sinop/MT, C/C 009345-9, AG. 0234. Ch. nº 00016, no valor de 

R$2.000,00(dois mil reais), para o dia 15/12/2018, de titularidade da 

LOCATÁRIA, o que mesmo após a requerida pintar o imóvel e atender as 

solicitações de reparo feitas pela imobiliária, o requerente descontou o 

cheque supracitado, em 19/02/2019 e ainda que informou a imobiliária que 

o imóvel seria efetivamente entregue somente em 28/12/2018, pois estaria 

fazendo a mudança, pintando o imóvel e efetuando os reparos 

necessários, passando o valor de R$666,00 (seiscentos e sessenta e 

seis reais), que foi depositado na conta do Banco Itaú 341, Ag. 8218, 

CC13377-8 CNPJ 17.804.855/0001-78 em nome de Visão 

Empreendimentos, referente ao aluguel do imóvel do dia 19/12/2018 a 

28/12/2018, ficando evidente que a Locatária não tinha intenção em dar 

continuidade na locação do imóvel. Esclarece que a chave do imóvel foi 

entregue no dia 03/01/2019 devido ao recesso de fim de ano na imobiliária. 

Fundamento e decido. A reclamada confessa que realmente não pagou o 

IPTU e as taxas de coleta de lixo, porém informa que não o fez, posto que 

a guia de IPTU quanto a TAXA de lixo, do ano do efetivo contrato de 

locação, estão com o endereço DIVERSO do imóvel, porém em conversa 

de WhatsApp o autor demonstrou que a reclamada reconheceu que se 

tratava de erro material na prefeitura e que iria pagar e não o fez. Portanto 

a condenação ao pagamento do IPTU e da TAXA de lixo do ano de 2018 é 

a medida que se impõe. De outro norte a reclamada prova que efetuou o 

pagamento dos aluguéis, bem como dos reparos realizados no imóvel, o 

desconto do cheque caução de R$ 2.000,00 pelo autor, e ainda o repasse 

de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais) a empresa 

administradora pelo período que precisou para fazer a pintura e os demais 

reparos no imóvel antes de entregar as chaves e que realmente as 

entregou para a administradora no início de janeiro, conforme próprias 

conversas de WhatsApp juntadas pelo autor. Ao contrário, a parte autora 

não prova suas alegações quanto aos danos no imóvel, haja vista que não 

traz, aos autos, nenhum laudo de vistoria realizado após a entrega das 

chaves e encerramento do contrato. Deste modo não há que se falar em 

condenação da parte reclamada neste quesito. 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 não fez a prova 

que lhe incumbia, portanto não deve prevalecer a cobrança relativo aos 

supostos danos alegados na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação para CONDENO a reclamada, apenas ao pagamento 

do IPTU e da TAXA de lixo do ano de 2018. Deixo de condenar o 

promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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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 (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002545-42.2016.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIANA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 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 TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO, Referência CE-13 em 12/11/2003. 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 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 30/11/2016. Portanto, por força do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 30/11/2011 

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 12/11/2003. Veio a juízo, com o propósito 

definido de receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

partir de 12/11/2004. 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 12/11/2004, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 12/11/2003. 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 12/11/2004 e 23/11/2012. 

Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela prescrição 

quinquenal anteriormente mencionada até 30/11/2011, porém faz juz ao 

adicional no período de 30/11/2011 à 23/11/2012. 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 – a 

partir de 2012 - 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, a teor do art. 487, incisos I e 

II, do CPC,hei por bem julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

a) RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 12/11/2004, devendo esses valores 

serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei 

nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de 30/11/2011 à 23/11/2012. 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 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 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005875-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. PRELIMINAR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, NECESSIDADE PERÍCIA – CAUSA COMPLEXA – 

INEXISTÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITIMÉTICOS Rejeito a preliminar 

de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO Entendo que 

tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de 

indenização por dano material e moral é resistida e, portanto, presente o 

interesse de agir. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA 

JULGAR O FEITO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - DAS MENSAGENS 

ATRAVÉS DO WHATSAPP E DE TEXTO COMO MEIO DE PROVA- PROVA 

UNILATERAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, 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 perícia. IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A irresignação da requerida quanto ao 

pedido de justiça gratuita encontra-se deslocado. Como é sabido, o art. 55 

da Lei nº 9.099/1995 isenta a todos os litigantes, salvo aqueles de má-fé, 

do pagamento de custas e despesas processuais no âmbito da primeira 

instância dos Juizados Especiais. Neste sentido, deverá a requerida 

formular tal pedido em eventual interposição de recurso inominado. 

MÉRITO: JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou ação em face de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA aduzindo, em 

síntese, que vinculou-se a contrato de consórcio para adquirir um 

caminhão, com promessa de que, paga a entrada e a primeira parcela, 

bem como a taxa de administração, a carta contemplada seria 

disponibilizada no mês seguinte, na primeira assembleia, o que não 

ocorreu. Que pagou o valor de R$ 8.840,00. Que meses após ter desistido 

do negócio, foi contemplado, vindo a ser restituído somente o valor de R$ 

132,57 e que pelo cálculo, o que não concorda. Que os fatos acima 

narrados causaram ao autor dor moral passível de indenização, assim 

como é anulável o contrato. Requer a condenação da ré ao pagamento do 

valor de R$ 8.840,00 e indenização por dano moral. A ré, devidamente 

citada, apresentou contestação (fls. 88/112), sustentando ausência de 

irregularidade na contratação. Aduziu que não comercializa nem autoriza 

seus vendedores a comercializarem planos de consórcios sob promessa 

de contemplação, e que as autoras tiveram inequívoca ciência dos termos 

contratados. Juntou documentos. Sustenta que a forma de devolução das 

parcelas, em caso de desistência, foi regularmente pactuada pelas partes, 

encontrando-se de conformidade com a previsão legal. Afirma que já 

devolveu os valores devidos à parte reclamante nos termos do 

regulamento do consorcio e da legislação vigente Fundamento e decido. A 

pretensão é improcedente. Trata-se de pretensão de restituição de 

valores pagos durante vigência de contrato de consórcio e de obtenção 

de indenização por danos morais em virtude de vício na contratação. A 

parte autora alega que contrataram o consorcio, veiculam a tese de que 

acataram à versão de que se tratava de contrato de investimento, e que 

seriam beneficiadas por crédito de elevada monta, prontamente, para 

adquirir veículos. Incontroverso que as partes celebraram negócio jurídico 

representado pelas cotas de consórcio, com pagamento. Pois bem. Em 

que pese tratar-se a presente demanda de relação de consumo, entendo 

que a condição de vulnerabilidade do autor não deve ser vista de forma 

absoluta. O contrato firmado pela autora é bem claro quanto às condições 

do negócio, consoante de observa do documento colacionado. O referido 

documento foi devidamente assinado pelo autor, o que induz a 

interpretação de que teve ciência de seus termos. Suas alegações são 

frágeis, diante das provas trazidas pela ré, que indicam ciência da 

modalidade do contrato ao qual aderiu: verdadeiro consórcio sem 

promessa de contemplação imediata. É certo que a ré reconheceu que a 

pessoa que negociou diretamente com o autor era seu representante. E é 

certo também que a proposta vincula o fornecedor. Contudo, no caso 

vertente, a incúria do autor e de representante da empresa foi 

extraordinária: acreditou em benefício não previsto em contrato escrito. 

Visou à obtenção de benefícios em detrimento dos demais participantes do 

grupo e, desta forma, não podem se beneficiar da própria torpeza, 

alegando, em juízo, vício não existente. Em resumo, a nulidade do contrato 

não pode ser acolhida, pois não houve aquisição de contrato de 

investimento supostamente em consonância com a lei, mas contratação de 

consórcio, sem vícios. Não há como reconhecer vício na contratação 

porque, mesmo depois da adesão ao contrato. O autor reiterou ciência dos 

termos do negócio, quando procurados pela ré. Se agiu em 

desconformidade com a previsão contratual e responderam de forma 

indevida às indagações de prepostos da ré que têm a função precípua de 

evitar golpes dessa natureza, é porque assumiu o risco. Como o pedido de 

restituição tem esse fundamento, impõe-se a improcedência. Ausente 

promessa de entrega imediata de valores, não há, também, comore 

conhecer nexo de causalidade entre a conduta da ré – regular, conforme 

contrato – e os danos narrados. Verifico ainda que o reclamante embora 

nomeie a ação como de cobrança, na verdade pretende a revisão 

contratual e a devolução do valor total pago, contudo, não é devido à parte 

reclamante a devolução de todo o montante desembolsado, pois é a parte 

reclamada que administra o consórcio e deve ser remunerada por tal 

serviço. Segundo entendimento pacificado do STJ, a devolução de 

parcelas pagas por consorciado desistente somente ocorrerá 30 (trinta) 

dias após o encerramento do grupo, abatidos os consectários legais. 

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. OMISSÃO. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. NÃO ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução 

da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a questão 

discutida nos autos. 2. "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 n. 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 

27/8/2010). 3. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta 

Corte Superior, as administradoras de consórcio possuem liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 

8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN. 4. No caso concreto, o 

Tribunal de origem, com base na análise dos termos contratuais e das 

provas dos autos, concluiu pela não abusividade da taxa de 

administração. Não há como alterar esse entendimento no âmbito do 

recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

100.871/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013) AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 460 DO 

CPC. OBSERVÂNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. NEGATIVA DE 

AFRONTA. CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE 

PACTUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2 - 

Este 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 
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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. 3 - Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 

1115354/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012). G.N. Notadamente o 

valor já foi restituído decotado a taxa de administração, seguro, fundo de 

reserva e multa de 30% sobre o valor líquido a devolver. Deste modo, fica 

estabelecida a devolução ao encerramento do grupo, em trinta dias, 

ressalvada liberalidade da requerida em manter o sistema de sorteio de 

cotas excluídas, não podendo excluir este benefício do autor, se aplicado 

aos demais consorciados na mesma situação. Quanto às taxas de 

administração e adesão, observa-se que foram regularmente contratadas 

e tem destino diverso, não se configurando duplicidade dos serviços. 

Nesta senda: AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - 

VALORES PAGOS - RESTITUIÇÃO - AUTOR - DESISTÊNCIA - 

DEVOLUÇÃO IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE - ATO A SE DAR EM ATÉ 

SESSENTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU POR 

CONTEMPLAÇÃO DA COTA - CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA 

DA LEI Nº 11.795/08 – SENTENÇA – MANUTENÇÃO. TAXA DE ADESÃO E 

ADMINISTRAÇÃO – VALIDADE - RETENÇÃO – ADMISSIBILIDADE – 

DESTINAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SÚMULA 538, STJ – 

SENTENÇA – REFORMA NESTE PONTO. APELO DO RÉU PROVIDO E NÃO 

PROVIDO O ADESIVO DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 

1021673-33.2017.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão 

Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018) Posto isso 

a improcedência é a medida que se impõe. DISPOSITIVO 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. 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: 

1010493-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO DUTRA DOS ANJOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da 

Reclamada posto que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, nos termos do artigo 17 do CDC. MÉRITO: A reclamante alega que 

contratou os serviços da reclamada e pelo fato de não conseguir mais 

pagar as faturas, cancelou os contratos das linhas 66 9 99682 -6050 e 66 

99640 -6050. Aduz que mesmo tendo sido o contrato cancelado a 

reclamada prosseguiu com as cobranças, nos meses de maio e junho de 

2019. A reclamada aduz que o autor deu entrar no pedido de 

cancelamento das linhas no mês de julho/2017, conforme documento por 

juntado na inicial e que portanto não cometeu nenhum ato ilícito passível de 

indenização. Pois bem, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da 

parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; 

neste caso, não há nos autos prova alguma, que o reclamante cancelou o 

contrato de prestação de serviços e que quitou todos os débitos. 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. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, alias a única prova de cancelamento que existe nos 

autos é datado de julho/2019, portanto, a improcedência se impõe, tendo 

em vista que não foi juntado nenhum documento que comprovasse suas 

alegações, nem mesmo um único número de protocolo. “O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). DISPOSITIVO Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012009-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE DA SILVA AVANSI 

REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

- EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, 

passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. MÉRITO: A reclamante pretende 

ver a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais, por defeito no serviço. Alega que é usuário dos serviços de 

internet da reclamada pouco mais de um ano, pois necessita usar a 

internet diariamente para auxiliar seu trabalho e que mesmo estando com 

todas as faturas pagas teve sua internet suspensa em 13/09/2019. 

Informa que entrou contato com a reclamada várias vezes, porém somente 

após 5 dias é que a internet voltou a funcionar. A reclamada em sua 

contestação alega que não cometeu ato ilícito. Impugna a figura da culpa 
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ao argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores do 

dever de indenizar. Alega que os protocolos são inverídicos, diz que a 

culpa é exclusiva da parte autora, que mexeu nos cabos, e ainda diz que 

o problema foi solucionado em menos de 24 horas. Fundamento e decido. 

Ora, a reclamante comprovou o pagamento de todas as faturas relativas 

ao seu consumo, bem como informou todos os protocolos de reclamações 

administrativas perante a reclamada. A reclamada afirma a existência de 

sinal da internet e que o problema foi resolvido em 24 horas, contrariando 

toda a fala da autora, mas, na verdade, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse suas alegações. A contestação é estéril de prova. Não há 

sombra de dúvida que a reclamada suspendeu os serviços de internet da 

reclamante por vários, sem nenhuma justificativa. Fica, neste caso, 

configurado ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais 

lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

operadora de internet, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, legalmente elevada à categoria de fornecedora de bens e serviços, 

e de outro o particular, que se encontra na categoria de consumidora. 

Neste caso, as obrigações contratuais não se limitam à prestação de 

serviços e ao pagamento do valor das faturas mensais. Como corolário da 

garantia contratual, resulta que, tem a operadora o dever de zelar pelo 

serviço prestado e por sua qualidade, prevenindo e evitando prejuízos ao 

consumidor, mantendo ininterruptos os serviços, a não ser que existente 

causa que legalmente autorize a suspensão. Vejo nesta hipótese em 

particular, pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao 

consumidor, nítido dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em 

função da raiva e da angustia sofridos pela parte reclamante, em função 

da má prestação de serviços da reclamada. 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. Os danos de 

ordem moral são devidos, tanto em função da adoção de restrições 

comerciais contra o reclamante, como pela defeituosa prestação dos 

serviços. 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 

do prestador de serviços, por danos gerados ao consumidor é objetiva, 

nos moldes do artigo 14 do CDC: “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.” (negritei). Os danos morais caracterizam-se in re 

ipsa, conforme orientação que transcrevo: “01 -STJ - Superior Tribunal de 

Justiça Tipo do Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 

200501545010 Sigla da Classe: RESP Classe do Processo: RECURSO 

ESPECIAL Número do Processo: 782278 UF do Processo: ES Data de 

Decisão: 18/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Tribunal 

de origem, com base nos elementos fático-probatórios produzidos nas 

instâncias ordinárias, reconheceu o evento danoso e a conduta ilícita do 

banco-recorrente, ao promover o indevido protesto de título e a 

conseqüente inscrição irregular do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito. Ademais, reconheceu a não comprovação pelo 

Banco do alegado fato de ter "reparado em tempo hábil" o equívoco que 

originou o mencionado protesto e o apontamento negativo do autor. 2. 

Improcedem as alegações de ausência de danos, porquanto, consoante 

entendimento firmado nesta Corte, a simples inscrição indevida no 

cadastro de devedores já é suficiente para gerar dano reparável ( "O 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento", in: Resp. 

nºs: 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 28.08.00; 196. 

824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; 323.356/SC, Rel. Min. 

ANTONIO PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002). 3. Recurso não conhecido. 

Nome do Ministro Relator: JORGE SCARTEZZINI. Fonte: DJ. Data: 

14/11/2005. PG:00343” “02- STJ - Superior Tribunal de Justiça Tipo do 

Documento: ACÓRDÃO Número do Registro: 200501388111 Sigla da 

Classe: AGA Classe do Processo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Número do Processo: 701915 UF do Processo: SP Data 

de Decisão: 25/10/2005 Código do Órgão Julgador: T4 Nome do Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA Indexação: VEJA A EMENTA E DEMAIS 

INFORMAÇÕES. Ementa: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não 

há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o dever 

de indenizar. Precedentes (REsp nºs 261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB 

e 702.872/MS). 2 - Agravo Regimental desprovido. Nome do Ministro 

Relator: JORGE SCARTEZZINI. Fonte: DJ. Data: 21/11/2005. PG:00254”. 

(Com negrito meu). 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. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) à Reclamante, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% 

ao mês a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

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: 

1007628-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON JONE TEZA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. Tratam-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por B V INCORPORACAO LTDA. 

em face da sentença proferida no id nº 19791083, aduzindo em síntese 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/1995. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou ainda erro material na sentença objurgada. A 

fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária 

majoritária, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser 

considerado “erro material”. Assim, devido ao livre convencimento do 

magistrado, devidamente fundamentada a decisão e, apresentando seus 

argumentos, não existiria equívoco material algum, ainda que se tratasse 

de uma posição minoritária. Assim sendo, se a parte Embargante entende 

que a sentença é errônea, devem propor o competente recurso, momento 

em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo 

se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando 

o diploma processual prevê recurso específico. Como se não bastasse, 
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os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitido 

em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de 

outros recursos cabíveis, o que não se subsume ao caso em espécie. No 

mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? 

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão.? (TJMT ?Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. 

Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ?Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005134-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005134-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JUVENILDO ARAUJO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. 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, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR 

CARÊNCIA DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não há que se 

falar em carência da ação por inadequação da via eleita, na medida em 

que a Parte Autora pretende a desconstituição da dívida relativo ao 

automóvel em seu nome, portanto Rejeito a preliminar suscitada. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Rejeito a 

preliminar suscitada, posto que a presente ação trata-se de impostos e 

taxas estaduais, portanto o Estado é legitimo para figurar no povo passível 

da presente ação. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT Rejeito a 

preliminar suscitada, posto que a presente ação trata-se, além de 

impostos, de taxas estaduais cobradas pelo órgão de trânsito, portanto o 

Detran-MT é legitimo para figurar no povo passível da presente ação. DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem 

nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por 

lógica conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação 

de inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob 

pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente 

apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados 

Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, da Lei 

9.099/95) DA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA A preliminar arguida pela 

reclamada confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Rejeito-a. 

DO MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE 

VEICULO C/C INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por JUVENILDO ARAÚJO DE ALMEIDA em face da SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA DE MATOGROSSO - UNIDADE SINOP e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 19a CIRETRAN Aduz na 

inicial que a parte AUTORA foi proprietário do veículo Honda NX 350 

SARARA, cor branca, ano/modelo 1992, placa ADA-7564, renavan 

00604860951, chassi PC2ND0501NR201346, licenciado até o ano de 2003, 

a qual atribuiu o valor de R$ 2.939,00. Ocorre que o referido veículo foi 

vendido em 2000, e o adquirente nunca transferiu para seu nome junto ao 

Detran/bff. Estende afirmando que desde a venda a parte AUTORA vem 

sendo cobrado pelo Licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT, multas, juros, 

correção monetária e Taxas de Serviços Estaduais, que não lhe pertence 

há mais de 15 anos, apresentando um débito junto à SEFAZ de R$ 

1.019,72 e junto ao DETRAN de R$ 1.259,23. Ressalta, ainda, que, em uma 

tentativa de solução amigável, a parte AUTORA renunciou à propriedade 

do veículo por meio de escritura pública, porem este exigiu a apresentação 

da placa do veículo e parte do chassi o que é impossível pois não se sabe 

o paradeiro, muito menos se o veículo ainda existe. Assim, em virtude dos 

referidos débitos a parte AUTORA encontra-se impossibilitada de criar 

uma empresa na modalidade de MEI e emitir nota fiscal de prestação de 

serviço. Requer, assim, a suspensão dos débitos existentes junto ao 

Detran/MT e Sefaz/MT, bem como o lançamento de novos tributos, de 

forma que a parte AUTORA consigo emitir certidão negativa de débitos 

estaduais para poder ingressar no MEI e emitir nota fiscal de prestação de 

serviços, e no final, julgar procedente a presente ação declaratória 

negativa de propriedade de veículo c/c inexigibilidade de débito, 

desconstituindo o crédito tributário demandado a título de IPVA junto a 

SEFAZ-MT, bem como licenciamento e seguro obrigatório junto ao 

DETRAN-MT O ESTADO DE MATO GROSSO, em sua contestação, aduz 

diretamente sobre a obrigatoriedade da comunicação de venda do veículo, 

bem como, dizem que não há nenhuma prova concreta relativo a alienação 

do veículo, alega que o fato gerador do IPVA, bem como das taxas de 

licenciamento e seguro obrigatório dar-se-á com a propriedade do 

automóvel. Afirma ainda que quanto aos exercícios lançados e ora 

discutidos, melhor sorte não assiste ao ora autor, pois era dever do 

alienante ter informado o fisco, à época, acerca dessa transferência 

imobiliária, sob pena de arcar com o ônus tributário em questão, porquanto 

não havia como o ente tributante adivinhar que o veículo havia sido 

transmitido nos termos somente agora apresentados. O DETRAN-MT, em 

sua contestação, aduz a perda do objeto, pois o veículo foi baixado do 

sistema em virtude de sinistro Média Monta, e não possui débitos junto ao 

DETRAN e que não consta nada no CPF do Autor, em relação ao IPVA. 

Afirma também que o autor não foi cauteloso, descumpriu suas 

obrigações conforme claramente informou na inicial, pois vendeu e 

transferiu pela tradição veículos para terceiro desconhecido, não 

providenciou a fotocópia do recibo de venda assinado, nem mesmo 

formalizou o pacto em documento particular e que a negligência do autor 

em relação à documentação de propriedade e tradição do veículo não 

pode ensejar a transferência de responsabilidade para o DETRAN/MT e ao 

final diz que faltou ao autor efetuar a transferência da propriedade junto 

ao prontuário do veículo objeto da lide e consequentemente a 

comunicação de venda, pessoa identificada pelo autor como novo 

proprietário do bem, essa ausência o torna responsável solidariamente 

pelos débitos do veículo. Fundamento e decido. Pois bem. Da análise dos 

autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, melhor 

sorte não se vislumbra à parte autora. Conforme consta, o autor não 

logrou êxito em trazer documentos com indícios quanto a ilegalidade dos 

débitos tributários e muito menos fez a comunicação da venda do 

automóvel a terceiros na época junto ao DETRAN-MT. Com efeito, os 

documentos juntados nos autos demonstram que o autor, somente nesta 

oportunidade, trouxe ao conhecimento do fisco, a alienação do veículo em 

questão, porém os lançamentos tributários de 2010 em diante já se 

encontram aperfeiçoados nos termos da legislação vigente à época da 

detecção dos respectivos fatos geradores A declaração da exigibilidade 

dos impostos e taxas já lançados, é medida de rigor, porém conforme o 

próprio DETRAN-MT relatou em contestação o autor perdeu o objeto da 
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ação, visto que o veículo já foi baixado da frota de Mato Grosso, e que 

não há no sistema qualquer dívida de IPVA ou TAXAS de Licenciamento 

ou seguro obrigatório a serem pagos. Diante do arcabouço probatório 

produzido, entendo evidenciada conduta lícita por parte dos réus 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo 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. 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: 1003518-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003518-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDER JUNIOR DE CARVALHO 

REQUERIDO: PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME, FERTITEX AGRO - 

FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. 

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDER JUNIOR 

DE CARVALHO em face da sentença proferida no id nº 24691912, 

aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos 

morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Em que pese seus argumentos, seu 

conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é 

incabível pela via pretendida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer 

omissão, contradição, obscuridade ou ainda erro material na sentença 

objurgada. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição 

doutrinária majoritária, não representa qualquer tipo de vício e não pode 

ser considerado “erro material”. Assim, devido ao livre convencimento do 

magistrado, devidamente fundamentada a decisão e, apresentando seus 

argumentos, não existiria equívoco material algum, ainda que se tratasse 

de uma posição minoritária. Assim sendo, se a parte Embargante entende 

que a sentença é errônea, devem propor o competente recurso, momento 

em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo 

se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando 

o diploma processual prevê recurso específico. Como se não bastasse, 

os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitido 

em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de 

outros recursos cabíveis, o que não se subsume ao caso em espécie. No 

mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? 

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão.? (TJMT ?Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. 

Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ?Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO RIZOTTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013701-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA, ROBERTO RIZOTTO - 

ME Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ambas as partes em face da sentença proferida no id nº 24672435, 

aduzindo em síntese OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/1995. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou ainda erro material na sentença objurgada. A 

fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária 

majoritária, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser 

considerado “erro material”. Assim, devido ao livre convencimento do 

magistrado, devidamente fundamentada a decisão e, apresentando seus 

argumentos, não existiria equívoco material algum, ainda que se tratasse 

de uma posição minoritária. Assim sendo, se a parte Embargante entende 

que a sentença é errônea, devem propor o competente recurso, momento 

em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo 

se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando 

o diploma processual prevê recurso específico. Como se não bastasse, 

os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitido 

em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de 

outros recursos cabíveis, o que não se subsume ao caso em espécie. No 

mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? 

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão.? (TJMT ?Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. 

Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 
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erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ?Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ambas 

as partes e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010357-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W.L PISCINAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010357-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: W.L PISCINAS LTDA - ME 

REQUERIDO: EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES Vistos etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDUARDO JOSE 

BARCELLOS CHAVES em face da sentença proferida no id nº 22894874, 

aduzindo em síntese ERRO MATERIAL, por ter protocolado no prazo 

contestação, não havendo que se falar em Revelia. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. 

Decido. Razão assiste a parte reclamada, posto que foi realizada a 

audiência em 20.03.2019, iniciando-se o prazo para defesa no dia 

21.03.2019 e se encerrando em 27.03.2019, porém a defesa foi 

apresentada em 26.03.2019. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para decotar da 

sentença o parágrafo referente a revelia ficando da seguinte forma: Onde 

leia-se: “... Desta feita, ainda que a parte Requerida seja considerada revel 

eis que compareceu à audiência de conciliação e não ofertou defesa no 

prazo legal; tem-se óbice por questão de direito que não se sujeita à 

presunção relativa de veracidade dos fatos. Ex positis, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, II da Lei nº 

9.099/95 ante a INCOMPETÊNCIA de JUÍZO para o processamento da Ação 

eis que dotada de rito especial. Lê-se: “... Ex positis, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

ante a INCOMPETÊNCIA de JUÍZO para o processamento da Ação eis que 

dotada de rito especial. Intima-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003306-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DA SILVA MOREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003306-39.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCOS VIEIRA SOARES RÉU: 

JEAN DA SILVA MOREIRA Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da condenação 

diretamente na cota indicada pela parte autora (ID nº 14180771), a parte 

autor intimada não se manifestou aceitando tacitamente o pagamento 

realizado. 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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA CERON DALLABRIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001209-03.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: CINTIA CERON DALLABRIDA 

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 9.099/1995. 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 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: 1011890-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS OAB - MT26359/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011890-27.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BR IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS EIRELI REQUERIDO: RONALDO ALVES NOGUEIRA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº 9.099/1995. Ademais, por não haver a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 
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fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. MÉRITO. A parte Reclamante noticia que a 

parte autora que contratou o Requerido para FABRICAR e MONTAR toda a 

cobertura de um barracão, nesta cidade de Sinop. Aduz que firmaram um 

contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), que foi pago ao Requerido com um veículo CORSA SEDAN, 

PLACA NSJ 1841, CHASSI: 9BGXM19X06738, RENAVAM: 00286811278, 

ANO 2011/2011, sendo que o mesmo foi entregue na data da assinatura 

do contrato. Diz que forneceu todo o material necessário e de melhor 

qualidade, tendo aprazado 40 (quarenta) dias a contar da assinatura do 

contrato. Segundo relato “primeiramente deveria fabricar a estrutura, 

tesouras, treliças, beirais, calhas e etc., e logo após instalar sob os pilares 

que já se encontravam fixados no local.” Alega o Requerente que “a 

obrigação do Requerido fora mal executada, a fabricação realizada pelo 

mesmo é totalmente amadora e fora de esquadro”. Relata na exordial que 

“40 (quarenta) dias após assinatura do contrato, quando a montagem da 

estrutura deveria estar pronta, o Requerido ainda estava fabricando as 

mesmas.” e que iniciou “procrastinação”, passados 60 (sessenta dias) da 

contratação o Autor começou a cobra-lo, sendo informado que estava 

sem condições financeiras e não poderia pagar o caminhão munck que 

levaria o material até a obra e levantaria a estrutura, embora fosse 

obrigação do Requerido, “prevista no contrato”, alega ainda ter pago os 

referidos serviços e alertado que solicitaria reembolso posterior, 

chegando a um montante de R$3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta 

reais. O Requerente afirma ter tido muitos prejuízos, pediu que o Requerido 

terminasse de colocar as calhas e parasse por ali, rescindindo o contrato. 

Por fim requereu A condenação do Requerido a restituição do valor 

firmado em contrato pago para prestação do serviço, qual seja, R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais); ao pagamento do valor pago a terceiro 

para refazer e concluir o serviço, no tocante de R$ 11.900,00 (onze mil e 

novecentos reais); e ao reembolso do valor pago pelo serviço do Munck, 

cujo era de responsabilidade do mesmo, montante de R$ 3.580,00 (três mil 

quinhentos e oitenta reais). Fundamento e decido. A conclusão de 

procedência ou não do pedido e suas implicações (determinação de 

consumo e limitação de faturamento, etc...), exige/demanda a produção de 

prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, 

com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e 

seus desdobramentos. O feito é próprio de apreciação no juízo onde 

possível a realização de perícia técnica que poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. A 

concluir de forma diversa, estaria este juízo prosseguindo para determinar 

de forma “virtual” (fixação de consumo por média, com impacto nas 

prestações subsequentes) qual teria sido o real consumo do serviço, a 

ocorrência ou não de eventual dano ao hidrômetro e consequente fixação 

de valores de faturas, o que se mostra temerário sem atender às regras 

determinadas pelo art. 111, e inciso “V”, da Resolução Normativa nº 

05/2012- AMAES. Nesse sentido: “Ementa: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO 

MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Revelando-se a prova 

pericial indispensável à aferição da regularidade da cobrança de consumo 

de água, deve ser acolhida e reconhecida a incompetência absoluta do 

juízo em razão da complexidade que envolve a causa. Recurso conhecido 

e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo nos moldes 

do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995.” (TJTM – TRU – RI nº 

30640-75.2015.811.0002 – Rel. juiz Marcelo Sebastião – j. 14/09/2016 – 

DJE 14/09/16). Grifei. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o 

julgamento do mérito da questão deve estar amparado em provas 

concretas e robustas, não podendo se extrair alguma irregularidade com 

base somente nas imagens apresentadas, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Pelo Exposto, nos termos do artigo 64, § 1º do Código de 

Processo Civil, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, e, em consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013720-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUN LUIZ SCONHETZKI MAGNANI (REQUERENTE)

DEBORA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013720-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEBORA MARTINELLI, 

MAGNUN LUIZ SCONHETZKI MAGNANI REQUERIDO: 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 9.099/1995. 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 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: 1006335-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GALVAO SIMOES OAB - RJ164657 (ADVOGADO(A))
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MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006335-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVANDRO SILVEIRA BALEN 

JUNIOR REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, TVLX 

VIAGENS E TURISMO 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 9.099/1995. 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 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: 1013657-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-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: 

1013657-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Conforme ata de audiência o patrono da parte Requerente postulou pela 

concessão de prazo para apresentar justificativa. Todavia, em que pese 

seus argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal situação há uma 

clara distinção entre a justificativa da ausência e a comprovação desta. A 

justificativa, ou seja, o motivo que ensejou a ausência na solenidade 

sempre será pretérito, motivo pelo qual, deveria a parte Requerente, desde 

logo fazer constar na ata qual teria sido a causa impeditiva de seu 

comparecimento, postulando tão somente, se fosse o caso, pela 

concessão de prazo para trazer aos autos a documentação 

comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente caso, 

infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava ciente de 

sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos autos, 

informou qual o motivo. Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. 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. Sinop-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010401-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010401-86.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO STACHIN 

EXECUTADO: SEBASTIAO FERREIRA MOURA Vistos etc. Dispenso o 

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

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

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

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

do FONAJE. CONEXÃO Em consulta ao Sistema PJe observa-se que o 

promovente MARCELO STACHIN ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO em 

desfavor de SEBASTIAO FERREIRA MOURA que já havia promovido ação 

de Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, Multa, Indenização 

por Danos Morais e Pedido Liminar de Suspensão de Pagamento autuada 

sob o n°. 1010296-12.2018.8.11.0015. Não há que se falar em 

litispendência, pois não se tratam de demandas idênticas. Contudo, porém 

é notória a ocorrência CONEXÃO entre as demandas acima elencadas. É 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. No presente caso, é 

inegável que a AÇÃO DE EXECUÇÃO possui uma origem em comum a 

Ação de Rescisão de Contrato, qual seja, o contrato de prestação de 

serviço anexo no ID. 16087745. Neste cenário, considerando a origem 

comum das lides eventual decisão em uma relação jurídica afetará a outra 

demanda. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXISTÊNCIA DÉBITO 

INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO ANTERIORE. DISCUSSÃO JUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. Existe conexão entre duas ou 

mais ações, quando derivadas do fato jurídico e possui os mesmo pedidos 

e causa de pedir, haja vista a possibilidade de decisões conflitantes. O 

objetivo da reunião de processos para julgamento simultâneo, quando lhes 

for comum o pedido ou a causa de pedir (conexão), nos termos do artigo 

55 do novo Código de Processo Civil, é de se evitar decisões conflitantes 
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em causas que guardem estreita relação entre si. Não se aplica a Súmula 

385, do STJ, quando há comprovada discussão judicial acerca das demais 

negativações. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve 

o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização, bem como à 

vedação ao enriquecimento sem causa e aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabil idade. (TJMG - APCV: 

10388150026473001, Relator: MÔNICA LIBÂNIO, Data de Publicação: 

18/12/2017 - grifo nosso). Desta forma impõe-se a CONEXÃO entre as 

demandas 1010401-86.2018.8.11.0015 e 1010296-12.2018.8.11.0015 a 

fim de evitar a possibilidade de prolação de sentenças contraditórias. 

Estabelecida a conexão entre as demandas passo a análise das 

preliminares suscitadas. Fundamento e Decido. Da mesma forma, 

v e r i f i c a n d o  a  s e n t e n ç a  p r o l a t a d a  n o  p r o c e s s o 

1010296-12.2018.8.11.0015, observa-se que a causa, em exame, ostenta 

complexidade em razão da prova. Analisando com atenção o conjunto 

probatório dos autos, verifica-se que a decisão mais adequada ao caso 

em apreço é a extinção do feito sem julgamento do mérito, por 

complexidade da matéria. No Juizado Especial Cível, embora as demandas 

sejam de pequeno valor, se esta exigir uma instrução mais complexa, não 

será possível seu prosseguimento perante tal juízo. Ocorre que atentando 

para o conjunto probatório, apresentado pelo autor, possível concluir que 

apenas por meio de vídeos e depoimentos, mostra-se inviável a 

verificação segura acerca da totalidade dos defeitos construtivos 

relatados e da correspondência destes com os valores postulados a título 

de indenização material, posto que necessária uma análise técnica para 

apontar a real extensão dos defeitos, que se alega terem ocorrido, com a 

correspondente reparação pecuniária necessária. Desta feita, 

considerando a ausência de provas inequívocas acerca da real extensão 

dos requerimentos construtivos, bem como diante da complexidade da 

matéria que exige prova pericial, tenho que a solução mais justa para o 

caso é a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por incompetência do 

Juizado especial cível, a ser declarada de ofício. Pois a prova pericial é 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/1995. Como se 

vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/1995, julgo EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/1995. 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: 

1011385-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LINDOMAR JOHANN BATTISTI 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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. PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do artigo 

17 do CDC. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. 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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando dois contratos assinados, documentos pessoais 

e comprovante de residência apresentados no ato de contratação, 

relatório de ligações e, ainda, telas do sistema de informática 

demonstrando vários pagamentos e dívida em aberto. Por sua vez, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA 

CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica 

para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a 

da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade 

acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando cópia do 

contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da autora, 

afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 

RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014). 

Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas quanto as 

negativações efetuadas pela promovida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a 

promovente alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento 

indevido e tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o 

promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 

1012844-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUSA RUIZ 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de indeferimento 

da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido pelos órgãos 

de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a inicial não 

impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos autos nova 

consulta caso constate que o documento apresentado pelo autor seja 

falso. INCOMPETÊNCIA Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. 

MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos 

morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes eis que a parte Requerente negou a existência de vínculo 

jurídico com a parte Requerida que por seu turno afirmou pela regularidade 

da negativação e existência do débito. 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 o promovente, cabia à 

promovida a prova da existência de relação jurídica entre as partes. Em 

cumprimento ao art. 373, II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas 

capazes de demonstrar a existência de liame subjetivo entre as partes o 

que contradiz a tese autoral de inexistência, juntando áudio demonstrando 

a contratação via callcenter e telas do sistema de informática 

demonstrando que houve pagamentos, relatórios de ligações e faturas em 

aberto. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. Não se pode olvidar que este inclusive buscou 

fracionar as demandas quanto as negativações efetuadas pela 

promovida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos 

fatos visando obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do 

adimplemento de seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA 

PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70079279550, Sexta Câmara Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em 20/02/2019 - grifo nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de 

má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 

1008191-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE APARECIDO FELICIANO 

REQUERIDO: SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI - EPP, MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/1995. 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, passarei ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE DA 1ª RÉ Rejeito, ainda, a 

preliminar de ilegitimidade passiva da 1ª reclamada apresentada pela 2ª 

requerida, uma vez que a mesma participam da cadeia de consumo, sendo 

assim, responsável pelas consequências advinda do vício ou fato do 

produto perante o consumidor. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Dano moral e material. Defeito no aparelho celular. Fabricante. 

Cadeia de Fornecimento. Responsabilidade solidária pelamá prestação de 

serviço da sua assistência técnica - Pode o consumidor, assim, acionar a 

fabricante, a importadora, a empresa de assistência técnica ou a empresa 

vendedora.”(TJSP, Apelação 9161211-77.2009.8.26.0000 - Rel. Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior j. 17.12.2013). MÉRITO Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Reclamante em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de que comprou 36 telhas de 

fibrocimento, adquiridos na empresa SÃO CRISTOVÃO COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELLI EPP, às quais são de 

fabricação da empresa Ré MULTILIT e que, em alguns dias após a 

instalação, as telhas teriam apresentado defeito e que passaram a 

“absorver água”, pelo que entrou em contato com o serviço de 

atendimento da 1ª Ré informando dos supostos problemas nas telhas, o 

qual foi informado que entraria em contato com a 2ª Ré para o envio de um 

técnico até sua residência. Afirma que pagou pelas referidas telhas, R$ 

1.301,13 e mais R$ 1.500,00 com a mão de obra para a instalação das 

mesmas. Que para a retirada e nova instalação das mesmas o orçamento 

ficou em R$ 2.300,00 a título de mão de obra, além dos gastos com forro e 

calha, no importe de R$2.000,00. Portanto, o Autor afirma que, desde 

então, a visita não ocorreu, sendo assim, pede a condenação das Rés em 

danos morais e materiais A Reclamada alega que não recusou a realizar 

uma visita técnica para averiguar os supostos problemas das telhas, pois 

é inverídico, já que informa que solicitou para o Autor preencher o 

Checklist e enviar as imagens das telhas para que o técnico verificasse se 

a existência dos problemas relatados, bem como se era o caso de 

cobertura pela garantia, porém que não foi cumprido pelo autor. Dessa 

forma, conclui que as telhas não possuem defeito de fabricação e, 
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portanto, não verifica o dever de indenizar. Fundamento e decido. Verifico 

que o Reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

juntando aos autos fotos das infiltrações nas telhas, nota fiscal de compra 

do produto, bem como da sua instalação, e orçamentos para refazer o 

serviço de instalação de novas telhas no lugar das defeituosas, o que 

vem a presumir como verdadeira a versão posta na inicial. Assim sendo, 

sem o devido reparo ou troca do produto adquirido, a sua substituição por 

outro de iguais especificações ou a restituição dos valores pagos, é a 

medida que se impõe, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC. Vale dizer, por 

se tratar de produto que se estima ser durável, não podendo apresentar 

infiltrações tão rapidamente. Portanto, tenho que a restituição dos valores 

pagos com a instalação das telhas, com a sua devida atualização, seja a 

medida correta a ser adotada. Na mesma esteira, a reclamada deve arcar 

com a instalação das novas telhas conforme requerido na inicial. Quanto 

ao dano moral, restou claro que o vício contido no produto prejudicou a 

sua normal utilização, não podendo tal fato ser considerado mero 

dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Até porque o 

transtorno de haver infiltrações em residência ultrapassa em muito a 

barreira dos meros aborrecimentos. Vale dizer, em casos análogos a 

Turma Recursal desta Comarca também reconheceu a configuração dos 

danos morais, vejamos: "RECLAMAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS - DEFEITO PRODUTO - ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E 

DANO CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - DANOS 

MORAIS FIXADO EM PATAMAR PONDERADO E RAZOÁVEL - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Presentes os pressupostos que autorizam a reparação 

civil, é de rigor manter a escorreita sentença condenatória que a impôs. 2. 

Restando comprovado o descaso da empresa fornecedora de produtos 

duráveis para com a consumidora, a quem vendeu computador com 

defeito, recusando-se de imediato e levando tempo demasiado longo para 

solucionar o problema, é de se manter a condenação por danos morais, 

cujo valor foi fixado com moderação." (TJMT, RI nº 4564/2009, 6ª Turma 

Recursal, Juiz Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 15/06/2010) 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. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo que 

dos autos consta, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar 

rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) CONDENAR as 

Reclamada, solidariamente, a restituir o valor de R$ 1.301,13 (um mil, 

trezentos e um reais e treze centavos) referente ao valor das telhas 

adquiridas, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do 

efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ; c) CONDENAR as 

Reclamadas, solidariamente ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)em razão dos 

prejuízos de cunho material comprovadamente suportados por parte do 

Requerente (gastos com mão-de-obra para a sua instalação das telhas) 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do efetivo 

prejuízo, conforme súmula 43 do STJ. d) CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão dos prejuízos de cunho material 

comprovadamente suportados por parte do Requerente (gastos com 

serviços de forro e calha) acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ. e) 

CONDENAR as Reclamadas, solidariamente ao pagamento de indenização 

por danos materiais no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em 

razão dos prejuízos de cunho material comprovadamente suportados por 

parte do Requerente (gastos com mão-de-obra para troca das telhas) 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do efetivo 

prejuízo, conforme súmula 43 do STJ f) CONDENÁ-LA ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012979-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EVERIN FERNANDA LINKE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Rejeito a preliminar suscitada, visto 

que a reclamada quem fez débito automático em valor diferente do 

contratado. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE VÁLIDO DE RESIDÊNCIA No 

que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. MÉRITO A simples análise 

das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que deve a reclamação ser julgada 

improcedente. A parte reclamante contratou linha móvel da reclamada, 

pelo valor de R$ 59,99, com débito automático em conta. Aduz, que quanto 

a fatura vencida em março, teve descontado de sua conta o valor de R$ 

76,63, o que discordou, vindo a proceder com reclamação junto ao 

procon. Por fim, alega ter a ré se comprometido a cancelar as faturas de 

março, abril e maio de 2019, porém, antes disso a autora se aborreceu 

com as mensagens por SMS com cobrança. A parte reclamada alega que 

inexiste no sistema da ré qualquer informação pertinente ao pagamento 

realizado pela parte autora. Diz também, que a parte autora nunca sofreu 

o bloqueio da sua linha, nem mesmo teve o seu nome registrado de forma 

desabonadora pela ré nos órgãos protetivos de crédito e que cancelou as 

faturas de março, abril e maio de 2019. Fundamento e decido. Analisando 

os presentes autos, efetivamente a parte reclamante contratou linha fixa e 

internet, pagando pelo serviço de dados o importe de R$ 59,99. A 

contestação apresenta telas demonstrando o alegado. Com relação aos 

danos morais, não vejo nenhum gravame mereça reparação. O débito 

automático em valor diferente no mês de março foi compensado nos 3 

meses seguintes, conforme a própria autora dissertou e confirmada, 

portanto, não resultou qualquer restrição comercial à parte reclamante. 

Assim, diante dos elementos e evidência apresentados, o que se divisa é 

que os aborrecimentos enfrentados pela reclamante não excedem ao 

patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. 

Direito civil. Responsabilidade civil. Compra pela internet. Presente de natal. 

Não entrega da mercadoria. Violação a direito de personalidade não 

comprovada no caso concreto. Danos morais indevidos. “1.- A 

jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns 

do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social 

não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha 

na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, 
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mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por 

danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira 

ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a 

esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não 

haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um 

«Tablet», adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de 

Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave 

sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, 

entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos 

por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a 

que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa.” ( STJ 

- (3ª T.) - Rec. Esp. 1.399.931/2014 - MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 

11/02/2014 - DJ 06/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.3903.1003.9200) STJ. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. Indenização indevida. 

Defeito de veículo. 15 Visitas à concessionária. Mero dissabor. 

Precedentes do STJ. CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. “Não há 

dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros 

dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos 

ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no 

mundo exterior.” (STJ - AgRg no AgRg no Ag. de Inst. 775.948/2008 - RJ - 

Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros - J. em 12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - 

Doc. LEGJUR 103.1674.7514.8300) DISPOSITIVO Isto posto, a teor do art. 

487, incisos I e II, do CPC, hei por bem julgar IMPROCEDENTE o pedido. 

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. 

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: 

1013314-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALQUIRIA NUNES MOREIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 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. MÉRITO: A parte reclamante pretende 

ver a parte reclamada condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais, por defeito no serviço. Diz que no dia 

16/12/2018 comprou uma cadeira gamer profissional TGC12 preta/azul 

THUNDERX3 no valor de R$ 819,00 pelo site da reclamada. Afirma que o 

produto era para ter sido entregue em janeiro de 2019 para ser dado como 

presente de aniversário para sua filha, inobstante o pagamento regular 

pelos produtos, a reclamada nunca entregou o produto, ocasionando 

tristeza enorme na reclamante. Informa que tentou por diversas vezes 

contatar a empresa e receber o produto, mas sem êxito. Na contestação, 

a reclamada, embora confirme os fatos como inicialmente apresentados, 

argumenta que não praticou ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Fundamento e decido. O 

que parece de lógica irrefragável, é que o produto foi adquirido pela 

reclamante, fato que é incontroverso, e que o produto não foi entregue. 

Esta situação, marca injustificável atraso nos serviços de entrega, 

inerentes ao contrato de compra e venda de bem de consumo; por 

telefonemas e por contatos pessoais do reclamante. Há danos morais que 

reclamam por indenização, consistindo eles no desgaste emocional e 

psicológico, nos transtornos e na sensação de impotência do consumidor, 

diante da indiferença e da insensibilidade da fornecedora, que, 

simplesmente, fazia ouvidos moucos aos seus apelos. Tratando-se de 

autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 

8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. À reclamada 

competia a obrigação de entregar, no prazo prometido o produto que 

comercializou – salvo justificado e comprovado impedimento – sendo isto 

inerente ao contrato de compra e venda que celebrou. O não cumprimento 

desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, 

ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele 

se espera, configurador da obrigação de indenizar. Lei 8.078/90: “Art- 14 

– O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). Não é 

demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

instituição revendedora de bens de consumo, e dos serviços de entrega, 

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 8.078/1990, 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. Entendo que a decisão mais justa, aquela que cumpre com o 

imperativo de equidade, consagrado no artigo 6º, da Lei 9.099/1995, é 

acolher – embora parcialmente - o pedido, até para que a reclamada, 

pessoa jurídica com extraordinária capacidade econômico-financeira, se 

veja desestimulada a prosseguir em sua rota de claro desrespeito aos 

consumidores. Como já afirmei, a decisão que reconhece a legitimidade da 

pretensão de indenização pelos danos morais, é aquela que considero 

mais justa, e tem amparo legal no dispositivo já citado e nos fatos que 

claramente indicam que houve uma omissão culposa, geradora de danos 

morais – logo, presente o nexo de causalidade. Presentes os 

pressupostos que autorizam a indenização, quais sejam, conduta 

omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de causalidade, há, 

independentemente da culpa, dever de indenizar a ser reconhecido: A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em favor da 

reclamante ilícito enriquecimento. Com relação aos danos materiais os 

mesmos não são devidos, pelo que a reclamada comprovou a restituição 

do valor pago, como se vê do comprovante de transferência eletrônica 

anexado com a inicial. Assim sendo, pelos fundamentos acima, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para a) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 819,00, a 

título de danos materiais, que será acrescido de correção monetária pelo 

INPC-IBGE, e juros de mora de 1%, ambos a partir do desembolso, ainda; 

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

data. 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. 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: 

1013033-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDMARCIO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 
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nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A 

preliminar arguida pela reclamada confunde-se com o mérito e com ele 

será analisada. Rejeito-a. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO 

BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da 

Reclamada de indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o 

documento anexo a inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, 

apresentar nos autos nova consulta caso constate que o documento 

apresentado pelo autor seja falso. MÉRITO 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. Fundamento e decido. 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, apesar de ter juntado telas, fatura e relatórios de ligações, 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. Como a juntada do contrato assinado, 

ou áudio da contratação via call center. Entretanto, 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 para 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. O requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2000,00, 

correspondente aproximadamente à 10x (dez vezes) o valor negativado; 

valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se 

em consideração os fatos descritos na inicial. DISPOSITIVO 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: a) 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; 

b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois 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 no valor de R$ 219,97. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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: 

1013073-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ESTER SIMAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do artigo 

17 do CDC. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. Cumpre 
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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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando dois contratos assinados, documentos pessoais 

e comprovante de residência apresentados no ato de contratação, 

relatório de ligações e, ainda, telas do sistema de informática 

demonstrando vários pagamentos e dívida em aberto. Por sua vez, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA 

CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica 

para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a 

da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de identidade 

acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando cópia do 

contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da autora, 

afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 

RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014). 

Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas quanto as 

negativações efetuadas pela promovida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a 

promovente alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento 

indevido e tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o 

promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. 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: 

1013226-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELINES PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Alega a reclamada que a 

pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da 

presente ação ocorreu em 2015, quando a parte autora foi negativada, 

tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) anos 

previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à 

alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação 

de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 

27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. DA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao 

recebimento de indenização por dano material e moral é resistida e, 

portanto, presente o interesse de agir. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DOCUMENTO UNILATERAL Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO 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. Fundamento e decido. 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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da 

contratação via call center. Em circunstâncias de inversão do ônus da 

prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio para 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 391 de 609



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. O requerente ostenta outra negativação POSTERIOR que 

não demonstrou ser indevida, motivo pelo qual soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 2000,00, correspondente aproximadamente à 4x 

(quatro vezes) o valor negativado; valor este condizente com a lesão que 

se pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos 

na inicial. DISPOSITIVO 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: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido na presente demanda, e; b) CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois 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 os débitos em discussão nestes autos 

nos valores de R$ 151,55 e R$ 399,46. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013148-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANO FERREIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. PRELIMINAR DA 

PRESCRIÇÃO REPARATÓRIA Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 2015, quando a parte autora foi negativada, tendo a ação sido 

proposta somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, 

§3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte 

requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o 

prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se tratar de 

negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao 

longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. DO INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL Rejeito o pedido da Reclamada de indeferimento da 

petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a inicial não impede 

a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos autos nova consulta 

caso constate que o documento apresentado pelo autor seja falso. 

MÉRITO 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. Fundamento e decido. 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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da contratação via 

call center. Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder 

Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio para 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. O requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2000,00, 

correspondente aproximadamente à 11x (onze vezes) o valor negativado; 

valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se 

em consideração os fatos descritos na inicial. DISPOSITIVO 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: a) 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; 
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b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois 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 os 

débitos em discussão nestes autos nos valores de R$ 180,28. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013202-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MORENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013202-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXSANDRO MORENO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 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. PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do 

artigo 17 do CDC. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO 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. Fundamento e decido. 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, apesar de ter 

juntado telas e relatórios de ligações, 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. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da contratação via 

call center. Entretanto, 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 para 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. O requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2000,00, 

correspondente aproximadamente à 25x (vinte e cinco vezes) o valor 

negativado; valor este condizente com a lesão que se pretende combater 

e levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. DISPOSITIVO 

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: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente 

demanda, e; b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de 

R$ 2.000,00 (dois 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 no valor de R$ 81,00. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004648-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

MATOS DOS SANTOS, REINALDO MACIEL DOS SANTOS REQUERIDO: 

ELIEL FELIX, ELLUX IND. E COM. DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

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 9.099/1995. 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. Diante do acordo realizado, com fulcro no poder geral de cautela, e 

por entender não tem qual impedimento, DETERMINO que seja retirado a 

anotação de restrição de venda no veículo do requerido ELIEL FELIX, qual 

seja, caminhonete, placa: AJT-4848, Renavam: 00767544366, por meio do 

sistema RENAJUD, determinado no ID 14468161 e efetivado no ID 

14630617. 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. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Intime-se e 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010948-92.2019.8.11.0015. AUTOR(A): WLADIMIR NEGOCEKI RÉU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, passando-se ao 

julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação 

probatória, em consonância com o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. A parte autora objetiva a declaração de inexigibilidade 

da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, 

identificando-as como adicionais noturno e insalubridade, bem como a 

condenação do Estado de Mato Grosso e do MTPREV a restituirem os 

valores descontados indevidamente sobre tais verbas. Fundamento e 

decido. É cediço que a Constituição Federal de 1988 outorgou autonomia 

político-administrativa aos entes federados quanto aos seus serviços e 

pessoal, assegurando-se, inclusive, a instituição de regime próprio de 

previdência, como é o caso dos servidores públicos estaduais de Mato 

Grosso, disciplinado pela Lei Complementar nº 202/2004. Veja-se o que 

dispõe sobre o tema: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições 

mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos 

do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 

e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º 

Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem 

na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. 

(...) Como nota de rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo 

constituinte originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos 

em especial na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria 

Lei estadual já prescreve que não compreenderá a base de cálculo da 

contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a 

parte autora pretende efetivamente é a declaração de que respectivas 

verbas possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que 

as verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: 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. No presente caso, a Reclamante alega ser 

Servidora Pública Estadual, exercendo suas atividades de AGENTE 

SISTEMA PENITENC LC 423 Ref: A-001, recebendo, adicionais noturno e 

insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a 

condenação do Estado de Mato Grosso e da MTPREV a restituir os valores 

descontados indevidamente sobre tais verbas. Com efeito, a respeito da 

matéria, conforme já salientado, no julgamento do RE 593.068 RG/SC, 

submetido ao regime da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal 

Federal reconheceu que “não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 
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público” (TEMA 163). Assim, conforme tese acima fixada pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de 

incorporação, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Portanto, o reclamado deve restituir os valores 

indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. Ante o 

exposto, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão geral, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para: a) CONFIRMAR a liminar deferida no ID 

25225975 e; b) CONDENAR os reclamados a restituírem o autor os valores 

indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária das 

gratificações recebidas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria da servidora – gratificação pela função de secretária, 

dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição quinquenal. Os 

valores a serem restituídos devem ser atualizados a partir de cada 

pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que essa já engloba as 

atualizações, juros e mora, com base no Recurso Repetitivo nº 870947 do 

STF (Tema 810). 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: 1010946-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1010946-25.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADILSON DA SILVA 

CONSTANTINO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

passando-se ao julgamento antecipado da lide, haja vista a 

desnecessidade de dilação probatória, em consonância com o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. A parte autora objetiva a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas 

de natureza indenizatória, identificando-as como adicionais noturno e 

insalubridade, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso e do 

MTPREV a restituirem os valores descontados indevidamente sobre tais 

verbas. Fundamento e decido. É cediço que a Constituição Federal de 

1988 outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados 

quanto aos seus serviços e pessoal, assegurando-se, inclusive, a 

instituição de regime próprio de previdência, como é o caso dos 

servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei 

Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe sobre o tema: Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. (...) Como nota de 

rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo constituinte 

originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos em especial 

na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria Lei estadual já 

prescreve que não compreenderá a base de cálculo da contribuição 

previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a parte autora 

pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas 

possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que as 

verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: 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. No presente caso, a Reclamante alega ser 

Servidora Pública Estadual, exercendo suas atividades de AGENTE 

SISTEMA PENITENC LC 423 Ref: A-001, recebendo, adicionais noturno e 

insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a 

condenação do Estado de Mato Grosso e da MTPREV a restituir os valores 

descontados indevidamente sobre tais verbas. Com efeito, a respeito da 

matéria, conforme já salientado, no julgamento do RE 593.068 RG/SC, 

submetido ao regime da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal 

Federal reconheceu que “não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público” (TEMA 163). Assim, conforme tese acima fixada pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de 

incorporação, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Portanto, o reclamado deve restituir os valores 

indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. Ante o 

exposto, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão geral, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para: a) CONFIRMAR a liminar deferida no ID 

24071200 e; b) CONDENAR os reclamados a restituírem o autor os valores 

indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária das 

gratificações recebidas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria da servidora – gratificação pela função de secretária, 

dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição quinquenal. Os 

valores a serem restituídos devem ser atualizados a partir de cada 

pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que essa já engloba as 

atualizações, juros e mora, com base no Recurso Repetitivo nº 870947 do 

STF (Tema 810). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013478-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ZULIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL VIOTTO MARTINS OAB - PR75614 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013478-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANE ZULIAN REQUERIDO: 
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ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 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. MÉRITO: Pretende a 

autora a rescisão do contrato de admissão de associado firmado com a 

empresa ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA – EPP, com 

restituição dos valores pagos, posto que insatisfeita com a prestação dos 

serviços, vez que ao tentar uma reserva para passar férias, sequer 

obteve resposta da reclamada, diferente do prometido quando da 

contratação inicial. Assim, pede a procedência dos pedidos. A ré, por seu 

turno, apresentou contestação e aduziu que o autor não cumpriu com as 

cláusulas contratuais; diz que fez o possível para que a autora fosse 

atendida com satisfação, tendo atuado com boa fé. Pediu a improcedência 

dos pedidos. Fundamento e decido. Os pedidos são parcialmente 

procedentes. Por primeiro, observo que o presente litígio versa sobre 

relação de consumo envolvendo, de um lado, a parte autora, na qualidade 

de consumidora e, de outro, a ré, na qualidade de prestadora de serviços, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, pauta-se o presente julgamento com observância aos princípios 

que regem as relações consumeristas. Fixada essa premissa, de rigor 

determinar a rescisão do contrato de admissão de sócios, vez que se 

trata de direito potestativo da autora, não podendo haver limitação na 

liberdade de contratar de qualquer indivíduo (ingressar ou sair de um 

negócio jurídico). Logo, mostra-se abusiva a cláusula estabelecida em 

contrato de adesão, que impôs à autora a irretratabilidade e 

irrevogabilidade da sua manifestação de vontade. A rescisão contratual 

retroagirá à data em que a autora solicitou o cancelamento do pacto junto 

à ré (ID. 25463319, pg. 16 - 15/01/2019), vez que somente a partir desse 

momento é que externou sua nova manifestação de vontade à ré, o que 

equivale a denúncia do contrato (artigo 473 do Código Civil em analogia). 

Nesse diapasão, a ré deverá restituir à autora os valores das parcelas 

pagas pelos cheques já entregues ao vendedor e compensados no valor 

de R$ 1077,00. Os valores deverão ser restituídos na forma simples, vez 

que não houve comprovação da prática de má-fé por parte da requerida. 

Os valores deverão ser corrigidos com juros de 1% ao mês e correção de 

monetária, consoante índice de reajuste INPC. A contratio sensu 

impertinente aos autos o dano moral. Isso porque, em verdade, o mero 

descumprimento contratual não é o suficiente para lesar os direitos da 

personalidade da autora, não restando demonstrado, também, nenhum 

abalo, constrangimento ou aflição que destoe da normalidade o que, em 

tese, ensejaria o reconhecimento dos danos morais. Não havendo prova 

do dano moral subjetivo, tampouco dano moral objetivo ou in re ipsa, de 

rigor a rejeição do pedido de indenização moral. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: a) DECLARAR rescindido 

o contrato firmado entre LUCIANE ZULIAN e INTERMARES APART HOTÉIS 

E TURISMO; b) Condeno a requerida, ainda, a restituir à autora os valores 

pagos referentes os cheques já compensados, na forma simples no valor 

de R$ 1.077,00 (um mil e setenta e sete 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 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, 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: 1013040-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES CARBONARO OAB - MS18294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAHYZA MONIQUE DE ARAUJO DIAS OAB - SP384673 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013040-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS JOSE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: 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 9.099/1995. 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 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: 1012837-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012837-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. 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. MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se em razão de 

faturamento a maior em uma fatura de consumo gerada no imóvel ao qual 

alugava, que foi revisada administrativamente, porém teve graves 

consequências que lhes geraram danos morais e materiais, uma vez que 

mantinha um contrato de locação referente a unidade consumidora, onde 

morava com seu filho e sua mãe, porém o locador ao tomar conhecimento 

do ocorrido, pediu a desocupação imediata do imóvel. Como sua a saída 

do imóvel não estava programada, pois pretendia ficar no imóvel locado 

por mais tempo, alega que teve despesas que não estavam em seu 

orçamento, como reparos no imóvel, pinturas (mão de obra e tintas), 

transporte da mudança, locação de outro imóvel (pagamento antecipado), 

despesas estas que totalizam a quantia de R$ 2.890,00 (dois mil e 
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oitocentos e noventa reais) Por seu turno a reclamada afirmou que 

verificou a cobrança a maior e revisou as faturas administrativamente, de 

modo que não haveria nenhuma outra medida a ser tomada. Logo, não 

havendo qualquer conduta ilícita praticada pela concessionária, não há 

razões para que a mesma seja condenada em indenização por danos 

morais e nem mesmo materiais Fundamento e decido 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. 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. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, juntando notificação do 

proprietário, com a justificativa alega na inicial para a desocupação do 

imóvel, o que não ocorreu, portanto, a improcedência se impõe, tendo em 

vista que não foi juntado nenhum documento que comprovasse suas 

alegações. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi comprovada a 

ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, não se desincumbindo a parte 

autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I do Código de 

Processo Civil, não há como acolher o pedido de indenização por danos 

morais formulados em face da parte ré. DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006307-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DEIVE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MEGAVILLE - COLONIA DE FERIAS E RESORT 

(REQUERIDO)

CLUBE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (REQUERIDO)

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006307-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX DEIVE KRAUSE 

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO, CLUBE DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIACAO MEGAVILLE - 

COLONIA DE FERIAS E RESORT 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. Fundamento e decido. O processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito em relação ao reclamado 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte autora alega que 

pactuou com a parte requerida um contrato devidamente firmado entre as 

partes (documento anexo) o DIREITO DE USO E GOZO, comumente 

conhecido como título DO COMPLEXO TURÍSTICO CHALÉS de propriedade 

da 2ª Requerida. Diz que as partes (requerido e requeridas) realizaram o 

contrato citado onde o autor pagaria como de fato pagou, pelo título do 

Clube a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Em maio 

de 2003 fora cobrado pelas Requeridas do Autor, o valor de R$ 1.460,00 

(um mil e quatrocentos e sessenta reais) sendo forma de complementação 

contratual. Em março de 2014 o Autor teve que pagar mais R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) com despesas com emissão de certidões, 

totalizando, portanto, o valor pago de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais). 

Aduz também, COMPLEXO TURÍSTICO CHALÉS de propriedade da 

Requerida, nunca chegou a ficar pronto, ou seja, de fato nunca existiu e 

que jamais pode usufruir do USO e GOZO contratado mediante 

pagamento, e jamais teve qualquer valor que fora pago devolvido por 

qualquer uma das Requeridas . Diante do exposto requer seja declarada a 

rescisão do contrato, recebimento de indenização por danos materiais e 

morais. Analisada os autos verifica-se a ilegitimidade passiva da empresa 

reclamada por ser tratar apenas de uma anuente da contratação, a qual 

somente faz intermediação de contratos entre CLUBE DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, não respondendo pelo produto não 

entregue por esta. Notadamente o pedido da parte reclamante se encontra 

respaldado diretamente na não entrega do produto ofertados pelo CLUBE 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica 

diversa da presente reclamada, logo não pode figurar no polo passivo. 

Não há nos autos qualquer prova plausível, de contratação da empresa 

reclamada, muito menos de que o técnico que foi instalar o equipamento 

era da reclamada. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida na 

contestação e reconheço a ilegitimidade passiva reclamado SINDICATO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, via de consequência julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil 

somente em relação a este reclamado. Determino a intimação da parte 

autora para se manifestar com relação a intimação dos demais 

reclamados. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012059-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIANE DA SILVA PEREIRA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012059-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLIANE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 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 
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julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR CAUSA 

DE MAIOR COMPLEXIDADE Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, 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 perícia. 

PRESCRIÇÃO Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

2015, quando a parte autora foi negativada, tendo a ação sido proposta 

somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do 

Código Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a 

pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é 

quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Ademais, entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do 

nome da parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. 

Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. MÉRITO: A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte 

Requerente negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida 

que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e existência 

do débito. 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 o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando contrato assinado, documentos pessoais 

apresentados no ato de contratação, bem como, extrato da dívida em 

aberto. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o promovente, tentou se 

enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. 

Não se pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas 

quanto as negativações efetuadas pela promovida. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos fatos visando 

obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do adimplemento de 

seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM 

EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019). A multa, 

evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e 

inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em 

decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a 

condenação do requerente em custas e honorários advocatícios. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. CONDENO o promovente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. 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: 1012983-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMARA PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012983-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAUDEMARA PEREIRA DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. 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. MÉRITO: A parte reclamante busca indenização por 

danos morais e materiais, afirmando que a antiga titular solicitou o 

desligamento da unidade consumidora e logo em seguida ela solicitou a 

troca da titularidade, bem como a religação. Aduz ainda que teria sido 

informada que a ligação ocorreria no prazo de 24 horas, contudo demorou 

três dias. Em contestação a parte reclamada alega que não cometeu ato 

ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Diz que a Resolução 414/2010 da ANEEL, em casos de 

solicitação a transferência de titularidade e ligação após o desligamento, 

autoriza a religação em um prazo de 5 dias. Pois muito bem. A reclamada 

não nega o tempo de 3 dias que levou para religar a energia na UC da 

autora. Portanto, inquestionável a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor; portanto, incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 6º, 

VIII, CDC e art. 373, II, CPC o ônus probatório em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em específico a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 176, II fixa como prazo para 

religação da unidade consumidora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas o 

que não foi observado no presente caso em concreto configurando 

evidente falha na prestação do serviço apta a surgir o dever de reparação 

pelos danos causados. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE TEMPORAL. 

DEMORA NA RELIGAÇÃO ACIMA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA 

ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. INTERRUPÇÃO QUE ULTRAPASSOU O CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELA CÂMARA À DISPENSAR A PROVA DO DANO. DANO IN RE 

IPSA. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Inteligência dos 

artigos 14, § 1º e 22, ambos do CDC. - Caso concreto. Interrupção de 

energia de aproximadamente 07 dias ininterruptos no mês de dezembro de 

2014, em imóveis localizados no perímetro rural do município de mata, em 

razão de forte temporal (unidades consumidoras nº 5210756-6, 

5053199-9, 2217523-7 e 2217522-9). - Falha na prestação do serviço. No 

caso dos autos, é forçoso concluir que não se aplicam as excludentes de 

responsabilidade da força maior ou do caso fortuito porquanto a falha do 

serviço está, justamente, na demora em restabelecê-lo, e não na 

suspensão por si mesma, decorrente de chuvas torrenciais e ventos 

fortes. A solução do impasse deu-se após extrapolado o prazo previsto 

em resolução da ANEEL, pelo que evidenciada a falha do serviço prestado 

pela concessionária. - Dano moral configurado. A interrupção de 164 

horas, ultrapassando o prazo regular de restabelecimento do serviço, pelo 

critério objetivo estabelecido por esta câmara, em demasia, configurando 
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dano in re ipsa, que dispensa comprovação. Necessidade de tratamento 

isonômico a casos idênticos. - Valor indenizatório. Quantum fixado em R$ 

5.000,00, em favor das unidades consumidoras nº 5210756-6, 5053199-9, 

2217523-7 e 2217522-9, observados os postulados da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como os parâmetros da câmara em situações 

análogas. Apelação provida. (TJRS - AC: 00123043120178217000, 

Relator: CARLOS EDUARDO RICHINITTI, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/05/2017 - 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$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. DISPOSITIVO Diante do 

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

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008492-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008492-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLARISMUNDO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: 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. MÉRITO: Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, C/C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a isenção do 

imposto de renda em seus proventos, porquanto foi transferido 

“ex-officio” para a inatividade decorrente de acidente de trabalho, bem 

como a restituição dos descontos efetuados a partir de abril de 2018 até 

outubro de 2018. Citado, a parte requerida apresentou contestação, porém 

não compareceram na audiência de conciliação. Fundamento e decido. 

Consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015, não são 

aplicados os efeitos da revelia contra a parte reclamada, diante da 

indisponibilidade do interesse público. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O Princípio da Legalidade é base 

de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as 

atividades administrativas, de modo que a Administração só pode atuar 

conforme a lei, como forma de garantia ao Administrado acerca do poder 

do Estado perante o particular. O artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7713/1988, 

que regula situações tais, expressamente prevê que "Ficam isentos do 

imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas 

físicas: [...] os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 

acidente de serviço [...]", de forma que inexiste justificativa para a não 

concessão da isenção pretendida. Como se observa dos documentos 

encartados aos autos, foi publicada no Diário Oficial n. 27250 de 

27.04.2018 - pag. 32 a decisão de transferência da parte requerente “ex 

officio” para a inatividade, mediante reforma, com proventos integrais (ID. 

21029613-pag.02). Resta, portanto, incontroversa a aposentadoria 

decorrente de acidente de trabalho, eis que a parte requerida reconheceu 

o referido direito. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA 

GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO 

DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de 

Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 

7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico 

médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo 

oficial. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso Especial não provido.” 

(REsp 1735616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). (negritei) No caso, apesar de ter 

sido reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os 

proventos de aposentadoria, a administração não providenciou a 

restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, e não desincumbiu 

de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, a teor do que dispõe o art. 37, II, do CPC. Por fim, consigno 

que com o advento da Lei. Estadual n. 7.900/2003, que determinou que a 

correção monetária dos débitos fiscais, decorrentes do não recolhimento 

do imposto no prazo legal terão os seus valores corrigidos em função da 

variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna- IGP-DI, da fundação Getúlio 

Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês 

calendário ou fração, tenho que, nas ações de repetição de indébito 

tributário estadual se deve aplicar a correção monetária e juros de acordo 

com a referida lei com as Súmula 162, 188 e 523, do STJ. A propósito: 

“(...) Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os 

juros moratórios d e 1 % ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide 

pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter 

nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido 

(Súmula162doSTJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.”(TJMT- 

Apelação/ Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)(grifei)” 

DISPOSITIVO Pelas razões expostas, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido 

ao pagamento em favor do requerente de R$ 10.106,27 (quatorze mil 

oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescido 

de correção monetária pelo índice IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, 

desde os descontos, e juros de mora equivaleste a 1% ao mês, do trânsito 

em julgado. 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: 1011427-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PONCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA OAB - RJ113675 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011427-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUZIA PONCIANO DA SILVA 

REQUERIDO: NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA 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. MÉRITO: 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais 

pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes 

eis que a parte Requerente negou a existência de dívida com a parte 

Requerida, alegando que em julho de 2017 a Demandante efetivou uma 

venda, passou o pedido no valor de R$ 40,22 (quarenta reais e vinte e 

dois centavos), chegada a mercadoria e o boleto, este foi pago logo em 

seguida, ou seja, em 16/08/2017 Por seu turno afirmou pela regularidade 

da negativação e existência do débito, alegando que a negativação que 

aparece em um extrato de muito má resolução trata-se de uma fatura com 

vencimento em 22/01/2017. Fundamento e decido 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. 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. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, juntando comprovante do 

pagamento da fatura com vencimento em 22/01/2017, o que não ocorreu, 

aliás junta por duas vezes extrato de negativação em qualquer inscrição 

da autora, portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que não foi 

juntado nenhum documento que comprovasse suas alegações, nem 

mesmo um único número de protocolo. “O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. 

Produção. Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão 

sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... 

Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz 

sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, 

proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em violação aos 

termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador determinar as 

provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de acordo com a 

sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à solução da 

lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão).» (STJ - 

Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). No caso 

sob apreço não foi comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, 

não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto 

pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido 

de indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013168-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GRITTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013168-80.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIO CEZAR GRITTI 

EXECUTADO: OI S.A Vistos em regime de exceção. Verifica-se no caso 

em tela que a parte reclamada encontra-se em processo de recuperação 

judicial. Consoante o Enunciado n. 51 do Fonaje: “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)”. A respeito: Ementa: 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. 

ENUNCIADO51 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) Assim, julgo extinto o 

presente processo, nos termos do art. 51, IV, da Lei Federal 9.099/95. 

Defiro a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 3.089,47 (três mil 

e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Preclusas as vias 

impugnativas e o exequente nada requerendo, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Sinop, (data registrada no sistema). Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

-CGJ

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352570 Nr: 5416-57.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA THALITA DA SILVA MARTINS, 

ADEILSON LOPES DA COSTA, ANDERSON ALAN PEREIRA, FRANCIMAR 

SOUSA SILVA, MARCELO CASTRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN - OAB:OAB/MT 9.299

 ...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

...ADEILSON LOPES DA COSTA ... incurso nas penas do artigo 157, §2°, 

incisos II e V e §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, ABSOLVENDO-O com relação ao crime previsto no artigo 288, 

caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e 
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ANDERSON ALAN PEREIRA... como incursos nas penas do artigo 157, 

§2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, e artigo 307, 

todos do Código Penal, ABSOLVENDO-O com relação ao crime previsto no 

artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso 

VII, do CPP. Por fim, ABSOLVO os acusados ANGELA THALITA DA SILVA 

MARTINS, ...MARCELO CASTRO VIEIRA(...)e FRANCIMAR SOUSA SILVA 

... das imputações que lhes foram atribuídas na denúncia, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do CPP. ...Quanto ao acusado ADEILSON LOPES 

DA COSTA ...05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a 

ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena....O regime 

inicial de cumprimento da pena será o semiaberto....Quanto ao acusado 

ANDERSON ALAN ...06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) 

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a 

ausência de outras causas de diminuição ou aumento de 

pena.Considerando se tratar de réu reincidente, fixo o regime fechado 

para o início de cumprimento da pena.Do crime de Falsa Identidade 

(...)Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena não verifico 

causas de aumento ou diminuição da pena, a qual torno definitiva em 03 

(três) meses e 15 (quinze) de detenção.O regime inicial de cumprimento da 

pena será o semiaberto(..)fica o réu condenado, definitivamente, à pena 

de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de RECLUSÃO e 

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO e 15 (quinze) 

dias-multa(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 370545 Nr: 17019-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

Marcos Vinicius Pereira Ricardi, por meio de advogado, consubstanciada 

em celular da marca/modelo Apple/Iphone 6S, apreendido na ação penal 

em apenso.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fl. 11).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

No presente caso, conforme bem explanado pelo Parquet, o bem que se 

requer a restituição ainda interessa ao processo, pois é objeto de perícia 

ainda não concluída, sendo importante a manutenção de sua apreensão 

para instrução processual em razão de ser fonte de colheita de provas.

 Assim, de acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal tenho 

que, por ora, o bem não pode ser restituído, visto que ainda pode 

interessar ao processo, ante a possibilidade de eventuais diligências que 

podem servir como provas do processo. Nesta senda estatui o referido 

dispositivo:

 Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Portanto, não restam dúvidas de que o celular que se requer a restituição 

interessa à instrução processual e, portanto, não é passível de restituição, 

no presente momento, nada impedindo a realização de novo pedido 

futuramente.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 118 do Código 

de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido para 

INDEFERIR A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA requerida por Marcos 

Vinicius Pereira Ricardi.

Publique-se. Intimem-se.

Após transladem-se as cópias necessárias à ação penal em apenso e 

arquive-se esse feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366647 Nr: 14485-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBA, VDLG, RFDSB, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:MT0020342O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O, Lucas 

Barella - OAB:MT0019537O, Marcos Vinicius Borges - OAB:OAB/MT 

21.927/O, Wagner Silveira Fagundes - OAB:MT0022276O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o(a,s) advogado(a,s) 

do(a,s) denunciado(a,s) VILLIAN DE LIMA GONÇALVES, Dr. Wagner 

Silveira Fagundes, Ana Paula Barella, Lucas Barella e Ismael dos Santos 

para que, no prazo legal, apresente nestes autos a resposta à acusação.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 8226-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE TEODORO DE JESUS, JOSELIM 

RIBEIRO SARATE, ELISMAR TEODORO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597, WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:24202/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, bem como por determinação do MM. Juiz de Direito da 

Quarta vara Criminal, abro vista aos apelados, na pessoa dos seus 

advogados, para oferecerem as respectivas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 365198 Nr: 13616-53.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO UNSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Felipe Augusto Unser como incurso nas penas do artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006.Não obstante, absolvo-o da prática do crime 

tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.Passo à dosimetria da pena 

do réu (...) 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no 

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de 

outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de 

pena.(...) Diante disso, em observância ao artigo 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal, o regime de cumprimento de pena deve ser o inicial 

semiaberto.Considerando a fixação do regime inicial semiaberto para o 

cumprimento da pena, não se mostra compatível a manutenção da 

segregação cautelar, razão pela qual revogo a prisão preventiva e 

concedo liberdade provisória ao condenado Felipe Augusto Unser, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (...) 

Publique-se e intimem-se.Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019.Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335894 Nr: 13420-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BADS, AAAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitiva a 

medida urgente deferida neste feito.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2º).

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 586836 Nr: 13134-47.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de valor referente Guia de 

Recolhimento de Custas Judiciais e Taxa Judiciária nº 35223, sob o 

argumento de que foi realizado o pagamento em duplicidade (fls. 4/8).

O requerente foi intimado, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de trazer aos autos a cópia do Contrato Social do 

Escritório de Advocacia beneficiário da conta bancária indicada; 

apresentar a procuração atualizada com poderes especiais para receber 

valores, apresentar cópia do documento pessoal do sócio administrador 

do escritório e informar o endereço eletrônico (e-mail), nos termos da 

Instrução Normativa SCA n.º 02/2011, fl. 10, mas o requerente deixou de 

cumprir as exigências.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando-se os autos, observa-se que o requerente deixou de 

apresentar os documentos indispensáveis para o regular desenvolvimento 

do processo (Instrução Normativa SCA n.º 02/2011 e CPC, art. 320), 

mesmo intimado para tanto. Logo, o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe.

 Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, § único c/c o 

art. 485, I, ambos do CPC/2015.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie.

Finalmente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 570962 Nr: 4426-08.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO DIAS MENDES - 

OAB:22658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da informação do Tabelião Interino da inexistência de óbice para o 

fornecimento da certidão requerida neste procedimento (fls. 13/128) e 

certidão de fl. 130 informando que mesmo devidamente intimado o Dr. 

EVARISTO DIAS MENDES/OAB:PR 22658, representando o polo ativo, 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, determino o 

arquivamento do presente feito com as baixas e anotações de estilo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie.

Finalmente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).

Cumpra-se.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N. 331/2019/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando que o servidor Júlio Alfredo Prediger, matrícula 25315, 

Analista Judiciário designado Gestor Judiciário, da Secretaria da 3ª Vara 

Cível, usufruirá férias de 8 a 17 de janeiro de 2020, referente ao exercício 

de 2018.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor DOUGLAS FRANÇA COSTA, Analista 

Judiciário, matrícula 32644, para exercer a função Gestor Judiciário da 

Secretaria da 3ª Vara Cível, de 8 a 17 de janeiro de 2020.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.330/2019/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

Considerando que o servidor Sérgio Benedito de Lima, matrícula 9721, 

Auxiliar Judiciário designado Gestor Administrativo 2, na Central de 

Administração, usufruirá 20 (vinte) dias férias referente ao exercício de 

2019, no período de 7 a 26 de janeiro de 2020.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA, Técnico 

Judiciário, matrícula n. 8672, para exercer a função de Gestor 

Administrativo 2, na Central de Administração no período de 7 a 26 de 

janeiro de 2020.

 Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335429 Nr: 3906-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA RONDON DE SOUZA - 

OAB:23441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se quanto ao andamento do feito. Motivo 

pelo qual encaminho para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299002 Nr: 19580-13.2012.811.0002

 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: DONÁRIA MARTINS NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA ELIZABETH MARTINS 

NEPONUCENO, DE CUJUS VALERIANO MAXIMO NEPONUCENO, Joacy 

Martins Neponuceno
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle SANTOS Machado - 

OAB:13023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a inventariante 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018671-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (AUTOR(A))

B. M. B. (AUTOR(A))

M. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1018671-07.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Em 

consulta ao PJE, verifica-se que tramita perante a Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, Medida 

Protetiva nº. 1016917-30.2019.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes 

deste feito. Assim sendo, deve este processo ser remetido àquele Juízo, 

que detém competência absoluta para analisar a questão posta em debate, 

consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, conforme decisão 

publicada no Diário de Justiça Eletrônico, transcrita abaixo, “verbis”: 

Protocolo Número/Ano: 145214 / 2013 CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

145214/2013 - CLASSE CNJ - 221 - COMARCA CAPITAL SUSCITANTE - 

JUÍZO DA 6ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 

COMARCA DA CAPITAL SUSCITADO - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER Decisão: Assim, como a demanda em análise é corriqueira neste 

Tribunal, já está pacificada, e conforme as jurisprudências colacionadas, 

este conflito encontra-se devidamente autorizado a ser decidido 

monocraticamente. Destarte, com fulcro no parágrafo único do artigo 120 

do CPC, CONHEÇO do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo 

Juízo da 6ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital da 

Capital, e julgo-o PROCEDENTE, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, também 

desta Capital, para processar e julgar a Ação de Alimentos, código n.º 

138492. Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado. Às providências 

necessárias. (Sem negrito no original). Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS 

S A N T O S  ( R E L A T O R )  D i s p o n í v e l  e m : 

http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9196-2013.pdf., 12/12/2013, às 

15h20min. No mesmo sentido: QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE: BEATRIZ VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVAN CARLOS 

DE OLIVEIRA Número do Protocolo: 113921/2011 Data de Julgamento: 

11-4-2012 E M E N T A MEDIDA PROTETIVA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 

JUÍZO DA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.340/2006 – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – 

DECISÃO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DO PEDIDO – NECESSIDADE DE 

QUE O JUÍZO A QUO SE MANIFESTE SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO – 

AGRAVO PROVIDO. Pedido que tem por fundamento ou mantenha relação 

com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher submete-se 

à competência de juízo especializado para estas causas. A força atrativa 

do art. 14, da Lei n. 11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo 

especializado em violência doméstica e familiar para as ações que 

envolvam as mesmas partes. Decisão que não submete o pedido ao 

exame de mérito, mas o afasta sob o argumento de via judicial imprópria, 

impõe sua devolução ao juízo a quo. Não é admissível, em sede de agravo 

de instrumento, o exame de mérito de questão não enfrentada pelo juízo a 

quo, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do 

duplo grau de jurisdição. Cuiabá, 11 de abril de 2012. (Disponível em: 

www.tjmt.jus.br, aos 16/08/2013, às 16h, sem negrito no original). Ante o 

exposto, remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que 

absolutamente competente para análise do pedido. Intimem-se, inclusive o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 441172 Nr: 7385-54.2016.811.0002

 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: ACDO, GCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7385-54.2016.811.0002.

Código nº. 441172.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada em data de 12/04/2016 (fls. 05).

Nomeio Inventariante a herdeira Grasielli Correa de Oliveira.

Intime-se para assinar o termo de compromisso e para trazer aos autos a 

GIA-RETIFICADORA e o comprovante de pagamento do imposto, bem ainda 

a certidão negativa expedida pela PGE-MT.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Novembro de 2019.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1008304-55.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA C/C 

COM HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: EVANDRO 

APOLINARIO. REQUERIDO: GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA. 

Vistos. Inicialmente, determino a imediata intimação pessoal da requerida 

(GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA), a fim de que no prazo de 

10 (dez) dias, regularize sua representação processual, consoante a 

renúncia do mandato de seu patrono acostado no ID. 26297301. 

Consoante o reiterado descumprimento da ordem judicial, por parte da 

requerida (ID. 16627424, 17083211, 18543480, 18888547, 24244303, 

25790369, 26311821 e 26370253), mesmo advertida, INVERTO as 

condições firmadas anteriormente entre os litigantes, e, via de 

consequência, considerando os riscos iminentes, de forma excepcional, 
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fixo a residência da infante com o genitor, devendo a convivência com a 

genitora ser exercida às terças e quintas feiras, bem como os finais de 

semana de forma alternada. Considerando que as partes são legítimas, e 

que não foram levantadas questões preliminares, dou o feito por saneado. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/01/2020 às 

14:30 horas. Intimem-se as partes e os procuradores, consignando que 

cabe ao Advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s), de acordo com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil ou requerê-las ao juízo, nos termos do § 4º do referido 

dispositivo legal. Notifique-se o Ministério Público. 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: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1008304-55.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA C/C 

COM HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: EVANDRO 

APOLINARIO. REQUERIDO: GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA. 

Vistos. Inicialmente, determino a imediata intimação pessoal da requerida 

(GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA), a fim de que no prazo de 

10 (dez) dias, regularize sua representação processual, consoante a 

renúncia do mandato de seu patrono acostado no ID. 26297301. 

Consoante o reiterado descumprimento da ordem judicial, por parte da 

requerida (ID. 16627424, 17083211, 18543480, 18888547, 24244303, 

25790369, 26311821 e 26370253), mesmo advertida, INVERTO as 

condições firmadas anteriormente entre os litigantes, e, via de 

consequência, considerando os riscos iminentes, de forma excepcional, 

fixo a residência da infante com o genitor, devendo a convivência com a 

genitora ser exercida às terças e quintas feiras, bem como os finais de 

semana de forma alternada. Considerando que as partes são legítimas, e 

que não foram levantadas questões preliminares, dou o feito por saneado. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/01/2020 às 

14:30 horas. Intimem-se as partes e os procuradores, consignando que 

cabe ao Advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s), de acordo com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil ou requerê-las ao juízo, nos termos do § 4º do referido 

dispositivo legal. Notifique-se o Ministério Público. 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: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1008304-55.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA C/C 

COM HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: EVANDRO 

APOLINARIO. REQUERIDO: GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA. 

Vistos. Inicialmente, determino a imediata intimação pessoal da requerida 

(GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA), a fim de que no prazo de 

10 (dez) dias, regularize sua representação processual, consoante a 

renúncia do mandato de seu patrono acostado no ID. 26297301. 

Consoante o reiterado descumprimento da ordem judicial, por parte da 

requerida (ID. 16627424, 17083211, 18543480, 18888547, 24244303, 

25790369, 26311821 e 26370253), mesmo advertida, INVERTO as 

condições firmadas anteriormente entre os litigantes, e, via de 

consequência, considerando os riscos iminentes, de forma excepcional, 

fixo a residência da infante com o genitor, devendo a convivência com a 

genitora ser exercida às terças e quintas feiras, bem como os finais de 

semana de forma alternada. Considerando que as partes são legítimas, e 

que não foram levantadas questões preliminares, dou o feito por saneado. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/01/2020 às 

14:30 horas. Intimem-se as partes e os procuradores, consignando que 

cabe ao Advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s), de acordo com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil ou requerê-las ao juízo, nos termos do § 4º do referido 

dispositivo legal. Notifique-se o Ministério Público. 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: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1008304-55.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA C/C 

COM HOMOLOGAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: EVANDRO 

APOLINARIO. REQUERIDO: GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA. 

Vistos. Inicialmente, determino a imediata intimação pessoal da requerida 

(GEOVANNA STEFANY DE MORAES PEREIRA), a fim de que no prazo de 

10 (dez) dias, regularize sua representação processual, consoante a 

renúncia do mandato de seu patrono acostado no ID. 26297301. 

Consoante o reiterado descumprimento da ordem judicial, por parte da 

requerida (ID. 16627424, 17083211, 18543480, 18888547, 24244303, 

25790369, 26311821 e 26370253), mesmo advertida, INVERTO as 

condições firmadas anteriormente entre os litigantes, e, via de 

consequência, considerando os riscos iminentes, de forma excepcional, 

fixo a residência da infante com o genitor, devendo a convivência com a 

genitora ser exercida às terças e quintas feiras, bem como os finais de 

semana de forma alternada. Considerando que as partes são legítimas, e 

que não foram levantadas questões preliminares, dou o feito por saneado. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/01/2020 às 

14:30 horas. Intimem-se as partes e os procuradores, consignando que 
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cabe ao Advogado de cada parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 

por ele arrolada(s), de acordo com o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil ou requerê-las ao juízo, nos termos do § 4º do referido 

dispositivo legal. Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005531-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ALVES VIANA (ESPÓLIO)

NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR ALVES VIANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005531-08.2016.8.11.0002. 

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, sirvo-me 

do presente para intimar NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA (na pessoa de 

seus advogados) para, no prazo de 5(cinco) dias, comparecer na 

Secretaria da Terceira Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

portando documento pessoal com foto, a fim de prestar compromisso do 

encargo. VÁRZEA GRANDE, 17 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005531-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ALVES VIANA (ESPÓLIO)

NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR ALVES VIANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005531-08.2016.8.11.0002. 

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, sirvo-me 

do presente para intimar NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA (na pessoa de 

seus advogados) para, no prazo de 5(cinco) dias, comparecer na 

Secretaria da Terceira Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

portando documento pessoal com foto, a fim de prestar compromisso do 

encargo. VÁRZEA GRANDE, 17 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

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019375-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL Vistos, Considerando-se que a infante não possui legitimidade 

para atuar no polo passivo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, (Artigo 319, II do Código de Processo Civil), sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Ás providências Eulice 

Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017081-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO Vistos, Trata-se de Ação de DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS movida por MARIA DE LOURDES 

LIMA SILVA, em face de ERNALDO ANTONIO DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. Relata que casou-se com o requerido em 

casou-se em 29 de outubro de 1985, tendo a separação de fato ocorrido 

recente. Afirma que na constância do casamento adquiriram bens 

conforme descrição no pedido inicial Requer liminarmente a fixação de 

alimentos no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo. Junta documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido de liminar de fixação de verba alimentar 

indefiro-o, uma vez que não consta nos autos comprovação da 

dependência econômica da demandante em relação ao demandado. 

Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 18/3/2020, às 

15:30 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, 

com as advertências do artigo 335 e parágrafos do Código de Processo 

Civil. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Intimem-se e 

cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017073-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ADRIANO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

MARIA DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANA DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

MARTA DAMIAO DA SILVA BASTOS (REQUERIDO)

EXPEDITO DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (DE CUJUS)

FRANCISCA DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

ANDREIA DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

CICERA DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO DAMIAO DA SILVA (DE CUJUS)

SIMONE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

EUNICE MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO Vistos, Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Nomeio inventariante JULIO ADRIANO DA SILVA que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (Artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Cite-se a Fazenda (CPC art. 626), para que manifeste-se sobre os 

valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 

(quinze) dias (art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 638), manifestando-se expressamente. Notifique-se 

após o representante do Ministério Público. Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

ultimas declarações (art. 628) e digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se 

concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1017232-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACÓ TEMOTEO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada no documento de ID n. 26041366. Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 23/4/2020, às 

14 horas, acompanhados de seus advogados 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. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à 

prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017243-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE LIMA TREVISAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Versam os autos 

sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

que ELIANE MARCINA DE SOUZA, move em desfavor de SILVIO JOSÉ 

LIMA TREVISAN, ambas qualificadas nos autos. Informa que conviveu com 

o requerido pelo período de 27 (vinte e sete) anos, tendo a ruptura 

ocorrida recentemente. Relata que do relacionamento não adveio o 

nascimento de filhos. Alega que durante a convivência adquiriram bens 

conforme descritos na inicial. Requer o reconhecimento e dissolução da 

união e partilha de bens e alimentos provisórios em seu favor É o que 

merece relato. Decido. Recebo o feito como Ação Declaratória de União 

Estável. Proceda-se a nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao 

Distribuidor. Quanto ao pedido de liminar de fixação de verba alimentar 

indefiro-o, uma vez que não consta nos autos comprovação da 

dependência econômica da demandante em relação ao demandado. 

Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 

do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 07/4/2020 às 13:30 horas 

(Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1017199-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANY GONCALVES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR HERCULANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 28/4/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados 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. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1017765-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VIEIRA VAZ (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS CUMULADA COM 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos. Conforme informado na 

petição inicial as infantes encontram-se residindo em companhia da 

genitora no município de Poconé-MT. O artigo 147, I, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente é incisivo em ordenar que a competência para dirimir 

ações que envolvam crianças e adolescentes será determinada pelo 

domicílio dos pais ou responsável. A legislação específica é perfeitamente 

aplicada ao caso, conforme disposto no artigo 693 caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, parágrafo único: “Art. 693. As normas 

deste Capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, 

separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação 

e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre 

interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento 

previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as 

disposições deste Capítulo.” Isto posto, DECLINO da competência, eis que 

absoluta em razão da matéria, ao Juízo da comarca de Poconé - MT, onde 

residem atualmente as crianças, para prosseguimento e julgamento da 

presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquela comarca 

com as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de 

praxe. As providencias Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017830-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI DIAS DE OLIVEIRA SCHNEIDER (REQUERENTE)

LUIS CESAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017843-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MICHELLE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VICTOR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017358-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Vistos, Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos do Art. 98 do Código de 

Processo Civil. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério Público. Às 

providências Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1018329-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELI LALESKA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIEL DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, pagos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 05/5/2020, às 15:30 horas, 

acompanhados de seus advogados 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. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

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

Processo Número: 1018340-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE MOURA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pagos 

até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 06/5/2020, às 14:30 horas, 

acompanhados de seus advogados 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. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 
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em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017669-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERENICE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Intime-se a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis 

dos documentos necessários à propositura da presente ação, bem como 

junte documentos do representante legal do autor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Atendida a determinação, anote-se e identifique-se 

a prioridade na tramitação dos autos, com base no art. 1.211-A, do CPC. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com observância 

dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes, para comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no 

dia 30/4/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Intimem-se as partes Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017674-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE JESUS PORTELA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 05/5/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018306-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI WITECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 30/4/2020, às 13:30 horas (Artigo 695, 

§ 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018317-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEDILEIA PINTO DA COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

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

Processo Número: 1017245-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTECIR FERNANDES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos, Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre Ação Revisional de Alimentos com 

Pedido de Tutela de Urgência, movida por GABRIEL SILVA DOS SANTOS, 

representada por sua genitora MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA, 

em desfavor de VALTECIR FERNANDES DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos. Informa que em ação de alimentos, que tramitou na 

Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões dessa comarca, ficou 

acordado que o requerido pagaria a título de alimentos, o valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). Diz que a pensão paga pelo demandado 
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não está sendo suficiente para custear os gastos com alimentação, 

educação e laser. Requer, liminarmente, a majoração da verba alimentar 

para o valor equivalente a 65,13% (sessenta e cinco vírgula treze por 

cento) salário mínimo. É o breve relato. Decido. concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pedido, em relação à majoração do valor pago a título de 

alimentos, diante da documentação juntada no documento de ID n. 

26041926, comprovado que houve aumento nos ganhos do requerido, 

DEFIRO o pedido para determinar o aumento da pensão alimentícia devida 

à parte autora, para o valor de 50% (cinquenta por cento) do salario, 

depositados em conta bancária de titularidade da genitora da requerente, 

indicada na inicial. Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser 

revisada a qualquer tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos 

autos novas provas aptas a formar minha convicção. Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 06/5/2020, às 

15 horas, acompanhados de seus advogados 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. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à 

prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016396-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAY STORM BRINQUEDOS E ELETRONICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS HASS SILVA (EXECUTADO)

JONAS HASS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

DANIEL SILVA ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

carta devolvida

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002748-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PRADO SILVA - ME (EXECUTADO)

JULIANA PRADO SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos a parte autora sobre a correspondencia devolvida

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323617 Nr: 20010-28.2013.811.0002

 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: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - 

OAB:MT 10.119-E, HELCIO RODRIGUES SILVA - OAB:MT/14477, HELIO 

COSTA FILHO - OAB:14.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA 

SILVA, Cpf: 00731650182, Rg: 49904, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião extraordinário, 

proposta por Orlando silva em face do espolio de Benedito Gomes da 

Silva, tendo como objeto um imovel urbano matriculado sob o n° 14.946 do 

cartorio do 5º oficio de cuiaba-MT.

Despacho/Decisão: Processo n° 20010-28/2013 (Cód. 323617)Vistos...A 

fim de evitar eventual arguição de nulidade, determino a citação do 

herdeiro Carlos Augusto de Arruda Gomes, indicado às fls. 87, para 

ofertar, querendo, contestação no prazo legal, assim como, indicar e 

qualificar os nomes dos demais herdeiros.Determino, também, pelo mesmo 

motivo e sem prejuízo da determinação supra, a citação por edital dos 

herdeiros e interessados do Espólio de Benedito Gomes da Silva, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 29 de 

julho de 2019.Ester Belém NunesJuíza 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, Eucaris Taques Pereira, 

digitei.

Várzea Grande, 05 de agosto de 2019

Eucaris Taques Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318961 Nr: 15343-96.2013.811.0002

 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: MARILENE DE ARAÚJO FARIA, SIRLEI ARAUJO DE 

FARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIRLEI ARAUJO DE FARIA SILVA, Cpf: 

68858787153, Rg: 09961372, Filiação: Marilene de Araujo Faria e João 

Narciso de Faria, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 15 

(QUINZE) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO.

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, Victor Hugo Silva 

Coneza, digitei.

Várzea Grande, 21 de outubro de 2019
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Eucaris Taques Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444604 Nr: 9177-43.2016.811.0002

 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: ROSA MANSOLELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROCY THEREZINHA LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EROCY THEREZINHA LEITE CABRAL, Cpf: 

66275032120, Rg: 571951, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

comerciante. 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 /Dec i são :  P roc e s s o  n °  9 1 7 7 - 4 3 / 2 0 1 6  ( C ó d . 

444604)Vistos...Antes de autorizar a citação por edital, determino a 

expedição de cartas com aviso de recebimento para tentativa de citar a ré 

Rua Alves de Oliveira, n.° 1440, Bairro Manga, neste município, que obtive 

em pesquisa no sistema TRE/SIEL.Não sendo a ré localizada, sem nova 

conclusão, autorizo que se expeça edital para citação, pelo prazo de 20 

(v inte)  d ias,  devendo-se constar  as adver tênc ias  de 

praxe.Intime-seCumpra-se.Várzea Grande–MT, 10 de abril de 2019.Ester 

Belém NunesJuíza 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, Victor Hugo Silva 

Coneza, digitei.

Observações: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 35 (trinta 

e cinco) dias, contados da data da juntada deste Edital. Esse prazo será 

contado EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com procuradores 

distintos ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública. b) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida 

como verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular.

Várzea Grande, 29 de outubro de 2019

Eucaris Taques Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433006 Nr: 2792-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: HENRIQUE DA CRUZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO VINICIUS SOARES RAMOS, DIEGO 

BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGO VINICIUS SOARES RAMOS, Cpf: 

00690141165, Rg: 1580843200001, Filiação: Diene S. Soares Ramos e 

Marsuerio Santana Ramos, data de nascimento: 07/12/1985, brasileiro(a), 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido DIEGO BRUNO PIO 

DA SILVA, Cpf: 83638270106, Rg: 13380060, Filiação: Debora Kerr 

Soares e Ivandenil Pio da Silva, data de nascimento: 31/12/1984, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, casado(a), agricultor. atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento 

de Alugueis C/C a Cobrança dos Mesmos, proposta por HENRIQUE DA 

CRUZ DOS SANTOS, em face de, DIOGO VINICIUS SOARES RAMOS e 

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, tendo como objeto da lide um imovel , este 

situado na Rua Eurico Gaspar Dutra, Quadra 4, Lote 12, Residencial 

Aparecida, Apartamento 09, Bairro: Planalto Ipiranga, Várzea Grande-MT.

Despacho/Decisão: Processo n.º 2792-79/2016 (Cód. 433006)Vistos...Em 

face da impossibilidade de localização dos réus, mesmo depois de busca 

de seus endereços, defiro a citação por edital.Expeça-se o necessário, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 05 

de novembro de 2019.Ester Belém NunesJuíza 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, ERIK ALVES SILVA, 

digitei.

Várzea Grande, 18 de novembro de 2019

Eucaris Taques Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 262558 Nr: 1344-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616, 

Vinicius Falcao de Arruda - OAB:MT 14.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B, PAULO 

RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 Processo n.º 1344-47/2011 (Cód. 262558)

Vistos...

Defiro o levantamento do valor incontroverso, requerido às fls. 245.

Para fins de penhora online via Bacenjud, considerando a ausência de 

limites do referido sistema, que não raras as vezes realiza bloqueios 

múltiplos (diversas contas) desde que encontre numerário em cada uma, o 

que gera excesso de penhora, e tendo em vista as advertências contidas 

na Lei de Abuso de Autoridade, já sancionada e prestes a entrar em 

vigência, determino a intimação da parte credora para indicar a conta 

exata que pretende a constrição, a fim de evitar penhoras em excesso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de dezembro de 2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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. 

1006716-47.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 87.116,54 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

JURANDY DA SILVA DIAS Endereço: RUA PARÁ, 315, NOVA VARZEA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 410 de 609



GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 POLO PASSIVO: 

Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA 

SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do Autor, para, no prazo de cinco(05) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1006008-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA LAURA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006008-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): THAYSA LAURA RIBEIRO DA COSTA RÉU: MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Considerando que a decisão 

exarada no Id. 26088006 fora lançada equivocadamente, a revogo, 

riscando/excluindo-a dos presentes autos. Diante do petitório acostado no 

Id. 25549414, redesigno o ato conciliatório para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 13h00min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão inicial, 

fazendo constar as advertências legais, observando o novo endereço da 

ré, qual seja: Av. Fernando Correia da Costa, nº 400, Sala 06, Bairro 

Poção, Cuiabá/MT – CEP: 78.015-600. Às providências. Várzea Grande, 

12 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERANIL NILDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012116-71.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERANIL NILDES DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Através do petitório acostado no Id. 24802434, a parte autora informa seu 

desinteresse na realização da audiência de conciliação designada na 

decisão inicial. Pois bem. Uma das inovações mais comentadas do novo 

CPC diz respeito a obrigatoriedade de designação da audiência de 

conciliação ou de mediação, nos termos previstos no artigo 334 da nova 

lei processual civil. O novo CPC rompeu com o sistema processual 

essencialmente litigioso e atribuiu alta relevância as formas alternativas e 

consensuais de solução dos conflitos, especialmente a conciliação e a 

mediação. Relevante salientar que a parte deve manifestar-se 

expressamente sobre seu interesse na designação ou não de audiência 

de tentativa de conciliação. O autor deve expressar sua opção na petição 

inicial (art. 319, VII e art. 334, §5º) e o réu deverá manifestar-se por 

petição (art. 334, §5º). Contudo, in casu, somente a parte autora 

manifestou desinteresse no ato conciliatório, sendo importante destacar 

que mesmo que o autor manifeste-se contrário a realização da audiência, 

esta poderá ser realizada, haja vista não haver qualquer renúncia da parte 

requerida. Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento formulado 

pela parte requerida, e, redesigno a audiência de conciliação para o dia 26 

de março de 2020, às 14h00min. Cumpra-se, nos exatos termos da 

decisão inicial, fazendo constar as advertências legais. Às providências. 

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 543593 Nr: 11579-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEROMARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:19450/O, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 

9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pendente de análise petitório de fls. 104/105.

Destarte, à vista da não localização do executado pelo oficial de justiça, 

requer o exequente que seja efetuada a citação por hora certa, sob o 

fundamento do artigo 252 do CPC.

De outro norte, à vista da certidão do oficial de justiça de que não foi 

possível efetuar a citação do requerido no endereço informado, pois 

encontra-se fechado. Não ficando assim comprovada a ocultação por 

parte da executada. Fato este indispensável para realização da citação 

com hora certa.

Determino a expedição de novo mandado para o fim de proceder a citação 

da parte ré. Consigne no mandado que, caso o oficial de justiça suspeite 

da ocultação da parte ré, deverá proceder a citação com hora certa, nos 

termos do art. 227 do CPC.

 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299164 Nr: 19741-23.2012.811.0002

 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: KLEBER PAULO PETERS, ÉRICA CLARISSE 

LINDENMAYER PETERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, BURITI - CENTRO 

DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGÊLA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11.678, Valkirya Camello Lopes - 

OAB:15157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos.Da análise dos autos, verifica-se que foi concedido o pedido de 

antecipação da tutela para determinar que a requerida Buriti – Centro de 
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Negócios Imobiliários efetue o pagamento de alugueis em favor da parte 

autora (fls. 117/118).A ré não cumpriu com a liminar, motivo pelo qual os 

autores peticionaram requerendo a execução da multa aplicada e o 

cumprimento da liminar, bem assim a penhora do valor devido (419/521, 

430/431, 441/442, 507/508, 520/521).Tendo em vista o entendimento 

jurisprudencial predominante à época, determinou-se a revogação da 

decisão que recebeu o cumprimento provisório (fls. 547/548).Ocorre que, 

com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível a 

execução provisória das astreintes, nos termos do disposto no artigo 537, 

§ 3º, do CPC, in verbis:Art. 537. A multa independe de requerimento da 

parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória 

ou na (...).De tal modo, a fim de se evitar o tumulto processual, o autor 

deverá promover o cumprimento da liminar, bem assim a execução da 

multa arbitrada, em autos apartados.De outro norte, constata-se que o 

perito nomeado, apesar das diversas comunicações que lhe foram feitas, 

nada manifestou, presumindo-se a sua não aceitação do encargo.Assim, 

sendo revogo a nomeação do perito Tarciso Bassan Vezzi, e em 

consequência nomeio o Sr. Alexandre Insernhagen, Engenheiro Civil, 

atuante nesta Comarca, com endereço na Av. Presidente Arthur 

Bernardes, 855, Regional Centro Comercial, Sala 107, Jardim Aeroporto, 

Várzea Grande-MT, e-mail: alexandre.insernhagen@gmail.com, telefone 

(65) 9998-38899, para realização da perícia, servindo como perito nos 

presentes autos independente de compromisso (art. 466 do CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, justificando quando não possível 

chegar a uma conclusão ou resposta concisa.No mais, cumpra-se nos 

termos da decisão de fls. 547/548, 446.Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292114 Nr: 11898-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTFAN THOMPSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:MT 5.324, Nahyene Fortunato Flores - OAB:16373

 Vistos etc.Indefiro os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação e Passaportes da executada, uma vez que o deferimento de 

tais medidas, além de implicar a violação do direito constitucionalmente 

garantido de ir e vir, não garantiria por si, a satisfação do crédito. No 

entanto, tenho que a implementação de medidas coercitivas deve ser 

usada a partir da franca demonstração de que as aplicações trarão 

solução concreta à lide, o que não ocorre no caso em tela. (...). Portanto, 

tendo em vista que a aplicação das medidas requeridas seria deveras 

impositiva, não merece prosperar o pedido do credor. De outra banda, 

DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, extraindo-se informações da executada referentes aos 

02 últimos anos fiscais, em anexo.(...) Assim, deverá o credor, no prazo 

de 15 dias, requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 562639 Nr: 21667-29.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA G. DA SILVA DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINALDO SOCORRO DA 

SILVA - OAB:8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, 

extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e determino o prosseguimento da 

execução.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas, 

despesas e sucumbências processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC, contudo, defiro desde já o pedido de justiça gratuita (fls. 

24), ficando assim suspensa a cobrança, nos termos do §3º do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, traslade cópia desta 

decisão aos autos principais, arquivando o feito no seguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 255965 Nr: 13855-14.2010.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC&D COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ESTOFADOS LTDA-ME, SELMA LÚCIA DOS SANTOS, ARILDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Compulsando os autos, verifico que após várias tentativas de citação 

dos requeridos, sem obtenção de êxito, fora deferida a citação dos réus 

por edital (decisão de fls. 61), contudo, quanto ao seu cumprimento (fls. 

62), somente constou o nome da empresa requerida BC&D Comércio e 

Indústria de Estofados Ltda – ME como pessoas a serem citadas.

 Assim, para que não seja alegada nulidade futura, chamo o feito à ordem 

e determino seja expedido edital para citação dos demais requeridos, qual 

seja, Selma Lúcia dos Santos e Arildo Nascimento, com as advertências 

legais.

 2 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, nomeio a Defensoria 

Pública como curadora especial dos executados Selma Lúcia dos Santos 

e Arildo Nascimento, devendo ser intimada para apresentação de 

embargos monitórios, no prazo legal.

 3 – Após, vistas ao credor. Prazo: 15 dias.

 4 – Cumpra-se com as providências necessárias, com a urgência que o 

caso requer, por se tratar de processo incluso na META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 284243 Nr: 3256-45.2012.811.0002

 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: EZAUREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR L. DE SOUZA FILHO, DIVINO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 1 - Em atenção ao pleito de fls. 127, tenho que a presente ação, proposta 

no ano de 2012, ainda não obteve êxito na citação do requerido Fábio 

Junior L. de Souza Filho, após diversas tentativas e endereços diversos.

 Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades do 

autor em localizar o endereço do réu

 Desta forma, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital do requerido Fábio Junior L. de Souza Filho, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências legais, de 

acordo com artigo 257 do mesmo codex.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 

a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

2 - Consigno que o réu Divino Marcos da Silva já foi citado, inclusive 

apresentou contestação às fls. 60/66.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 430512 Nr: 1143-79.2016.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DE FÁTIMA LEOTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 176), para a conta bancária indicada pelo credor.

2 – No mais, intime-se o credor para manifestação nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 3 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289087 Nr: 8613-06.2012.811.0002

 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: SELANO COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE 

SEGURADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA, LUIZ ALVARO 

DA SILVA, condomínio shopping Center Três Américas, Liberty Seguros 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA GORETE ROQUE SAGIN - 

OAB:10486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5705, VALERIA BAGGIO - OAB:4676-MT, VALERIA BAGGIO 

RICHTER - OAB:OAB/MT

 Nesse ponto, razão não assiste ao embargante, haja vista que com a 

denunciação instaura-se lide secundária estabelecida entre a denunciante 

e a denunciada, de modo que não há que se falar em arbitramento dos 

honorários de sucumbência com base no valor da condenação da ação 

principal, conforme previsto no art. 85, § 2º do CPC.De tal modo, 

considerando que não foi arbitrado valor à causa da denunciação à lide, 

também não é possível fixar os honorários com fundamento no valor da 

causa da ação principal, de modo que deve ser arbitrado com fundamento 

no art. 85, §8º, do CPC.Por outro lado, razão assiste ao embargante 

quanto à existência do erro material no dispositivo, haja vista que o 

fundamento mencionado (art. 20, § 4º, do CPC), refere-se ao Código de 

Processo Civil, sendo que o dispositivo adequado, nos termos da 

fundamentação supra é o art. 85, §8º, do CPC.Portanto, acolho em parte 

os embargos declaração e procedo à alteração da parte dispositiva da 

sentença para constar “art. 85, §8º, do CPC’ onde consta ‘art. 20, § 4º, do 

CPC’, nos termos supramencionados: No mais, permanecem inalterados os 

demais termos da sentença de fls. 546/553.Encaminhe-se os autos ao e. 

Tribunal de Justiça para a apreciação do Recurso de Apelação interposto 

pela ré (fls. 562/579)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255965 Nr: 13855-14.2010.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC&D COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ESTOFADOS LTDA-ME, SELMA LÚCIA DOS SANTOS, ARILDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SELMA LÚCIA DOS SANTOS, Cpf: 

40923037268, Rg: 421.838, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido ARILDO 

NASCIMENTO, Cpf: 34896090268, Rg: 35.538.722-0, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 2.590,82 (Dois mil e 

quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

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

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

Resumo da Inicial: 1) DOS FATOS: A requerente é uma industria de 

produtos da linha industrial colchões ortobom no Estado de Mato Grosso. 

Desta feita , possui relações mercants com os requeridos, pois 

comercializa seus produtos em todo o território nacional. Em virtude de 

negócios jurídicos realizados entre as partes, quaçl seja aquisição de 

mercadorias para revenda, a requerente é credora dos requeridos, em 

títulos executivos extrajudiciais, da quantia de R$ 2590,82, proveniente da 

venda de colchões fabricados pelo requerente. tal débito é representado 

através de títulos de créditos, quais sejam, cheques prestados, conformes 

descriminados.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1 - Compulsando os autos, verifico que 

após várias tentativas de citação dos requeridos, sem obtenção de êxito, 

fora deferida a citação dos réus por edital (decisão de fls. 61), contudo, 

quanto ao seu cumprimento (fls. 62), somente constou o nome da empresa 

requerida BC&D Comércio e Indústria de Estofados Ltda – ME como 

pessoas a serem citadas. Assim, para que não seja alegada nulidade 

futura, chamo o feito à ordem e determino seja expedido edital para 

citação dos demais requeridos, qual seja, Selma Lúcia dos Santos e Arildo 

Nascimento, com as advertências legais. 2 - Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, nomeio a Defensoria Pública como curadora 

especial dos executados Selma Lúcia dos Santos e Arildo Nascimento, 

devendo ser intimada para apresentação de embargos monitórios, no 

prazo legal. 3 – Após, vistas ao credor. Prazo: 15 dias. 4 – Cumpra-se 

com as providências necessárias, com a urgência que o caso requer, por 

se tratar de processo incluso na META 2.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, Adélia de Souza 

Germano, digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016241-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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EMBARGANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS EMBARGADO: SP COMERCIO 

DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por FILADELFO DOS REIS DIAS em 

desfavor de SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM 

LTDA., requerendo pelo efeito suspensivo e sua distribuição por 

dependência à ação executiva de n. 1008163-70.2017.811.0002. 

Determinado o recolhimento de custas, o embargante promoveu o 

pagamento das custas judiciais, sendo devidamente certificado a 

tempestividade dos embargos, conforme certidão de id. 25854357. 

Posteriormente, aportou aos autos o petitório de id. 27176868 – Pág. 1-7, 

nomeado como Medida Cautelar Incidental, no qual o embargante requer 

pela determinação deste juízo para impedir que a embargada promova a 

negativação de seus dados, uma vez que a ação executiva já se encontra 

segura com arresto de imóvel em valor superior à execução e que 

necessita de seu nome limpo para realizar transações financeiras. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo os presentes embargos 

para processamento, uma vez que são tempestivos, conforme certidão de 

id. 25854357. Denota-se que, de fato o imóvel matriculado sob n. 13.317 

no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT (id.2557923 – Pág. 1-3), ora 

arrestado (Auto de Arresto – id. 25576899 – Pág. 37), assegura o feito 

executório. Nesse mesmo sentido, faz-se pertinente a determinação para 

que a embargada, ora exequente, se abstenha de negativar o nome do 

embargante, haja vista a garantia existente nos autos, bem assim o 

embargante justifica a existência do perigo da demora, devido ao fato de 

trabalhar no mercado financeiro e que não será possível realizar 

transações caso esteja com seu nome incluso no rol de mau pagadores. A 

verossimilhança das alegações encontra-se demonstrada no documento 

de id. 27176870 – Pág. 1-2. Destaca-se ainda que, aperfeiçoada a citação 

o arresto se converte em penhora, independentemente de termo, 

conforme previsão do artigo 830, §3º do CPC. Portanto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores, nos termos do artigo 919, §1º e 

300 ambos do CPC, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR e determino que o embargado se 

abstenha de incluir o nome do embargante nos órgãos de proteção ao 

crédito e/ou caso já o tenha inserido no referido rol, promova a retirada 

dos dados do embargante, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, atribuo 

aos presentes Embargos à Execução o EFEITO SUSPENSIVO para 

suspender a ação executiva de n. 1008163-70.2017.811.0002, ora 

associada ao presente feito. Registro que, a concessão de efeito 

suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço 

ou de redução da penhora e de avaliação dos bens (artigo 919, §5º, do 

CPC). No mais, intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 

dias (artigo 920, inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do 

CPC, bem como consignando que deverá indicar e justificar as provas que 

pretende produzir. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 16 de 

dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1020048-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CAMPOS ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0017488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1020048-13.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008163-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008163-70.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA EXECUTADO: FILADELFO DOS REIS DIAS Vistos etc. Compulsando 

os autos, denota-se que foram realizados o arresto de dois imóveis, 

conforme id. 12696569 – Pág. 1 e id. 18504369 – Pág. 3. Posteriormente, o 

executado foi devidamente citado por hora certa, conforme certidão de id. 

24908805 – Pág. 1. Sendo assim, considerando que aperfeiçoada a 

citação o arresto se converte em penhora, independentemente de termo, 

conforme previsão do artigo 830, §3º do CPC. DETERMINO que seja 

expedido ofício ao Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT e para o Cartório de 

6º Ofício de Cuiabá/MT, para que, tendo em vista a conversão do arresto 

em penhora, sejam devidamente averbadas a penhora dos imóveis 

matriculados sob n. 13.317 – R-1, n. 39.302 e n. 39.301, devendo ser 

encaminhadas cópia dos autos de arresto de id. 12696569 – Pág. 1 e id. 

17063019 – Pág. 1. No mais, cumpre frisar que foi concedido o efeito 

suspensivo aos Embargos à Execução de n. 1016241-82.2019.811.0002. 

Registro que, a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação 

dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de 

avaliação dos bens (artigo 919, §5º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1012378-21.2019.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Considerando que a testemunha Lorenzo Reuter Neto não 

compareceu ao ato, DECLARO precluso o direito de oitiva desta 

testemunha. 2) No mais, permaneçam os autos conclusos para apreciação 

do pedido de liminar contido na inicial e demais deliberações pertinentes. 3) 

Saem os presentes devidamente intimados. 4) Às providências. Várzea 

Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006656-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRY ALMEIDA LARA (AUTOR(A))

ANTONIO GONCALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA DE ALMEIDA OAB - MT10658/O (ADVOGADO(A))
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HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT4630/O-O (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006656-74.2017.8.11.0002 

Vistos etc. 1) No que tange ao pedido de substituição de testemunha da 

requerida (id. 27180427), tem-se que esta afirma não ter encontrado a 

testemunha arrolada, porém não há qualquer comprovação nos autos 

quanto à tentativa de intimação desta, logo, tal argumento não se enquadra 

nas hipóteses previstas no artigo 451, do CPC e, tendo em vista que a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa desistência da 

inquirição da testemunha (artigo 455, §3º, CPC), INDEFIRO o referido 

pedido. 2) Confiro às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentação dos memoriais finais, nos termos do artigo 364, §2º, do CPC. 

3) Com as alegações derradeiras nos autos, venham os autos conclusos 

para sentenciamento. 4) Saem os presentes devidamente intimados. 5) 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019650-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDMAR NEVES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019650-66.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): ANTONIO EDMAR NEVES DE PAULA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Antônio Edmar Neves de Paula em desfavor de Energisa 

Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, alegando, em síntese, que 

reside em uma casa simples com poucos eletrodomésticos que sua 

ex-esposa estava cadastrada como Baixa Renda com um consumo médio 

de 150 KW, porém em abril/2018 o cadastro foi cancelado, que em 

junho/2018 não foi feita leitura da energia e em julho/2018 e foi emitida uma 

fatura de R$11,50. Assevera que, em decorrência do erro de leitura da 

Energisa lhe foi cobrado uma recuperação de consumo no valor de 

R$765,12 e para evitar o corte de energia se submeteu ao acordo de 

parcelamento através de termo de confissão de dívida e que a partir de 

dezembro/2018 as faturas foram emitidas acima da média correta que 

seria de R$150,95. Sendo assim, pugna pela revisão das faturas de 

dezembro/2018 à julho/2019 e outubro a novembro de 2019, as quais 

foram emitidas acima da média correta de consumo, uma vez que os seus 

hábitos não se alteraram nesse período e teme o corte de energia, pois 

não tem condições de adimplir com valores tão altos para a realidade de 

sua renda. Afirma estar inadimplente com as faturas de maio a julho de 

2019 e outubro e novembro de 2019, pois afirma que o consumo não é 

compatível. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a 

requerida se abstenha de cortar fornecimento de energia elétrica da sua 

unidade consumidora n.º 6/247186-0, em virtude das faturas atípicas sem 

pagamento dos meses de maio, junho, julho, outubro e novembro/2019, ou 

quaisquer outras não condizentes com o consumo possível da autora 

durante o trâmite processual, bem como, seja determinado que a 

Requerida igualmente se abstenha/retire o nome da requerente no rol de 

maus pagadores do SPC/SERASA, sob pena de multa diária. No mérito, 

pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado nas faturas em 

discussão e pela indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

requer pela inversão do ônus da prova e informa o desinteresse na 

realização de audiência de conciliação. Juntou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Novo Código de Processo Civil (artigos 

294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência 

e de evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, todavia em análise da exordial e 

documentos trazidos pela autora, entendo que o pleito liminar não merece 

prosperar. A requerente afirma que está inadimplente apenas com as 

faturas de maio a julho de 2019 e outubro a novembro de 2019 (id. 

27287432 – Pág. 6), todavia o documento de id. 27287979 demonstra que 

também se encontram pendentes as faturas de agosto, setembro e 

dezembro de 2019, logo, não há como determinar que não se efetue o 

corte quando a parte autora está inadimplente com diversas faturas, 

inclusive, com aquelas que vieram com valor dentro da média alegada, 

posto que outubro e novembro de 2019 registraram o consumo de 

R$152,78 e R$149,12, respectivamente. Sendo assim, o que verifico é a 

ausência de verossimilhança das alegações, pois os fatos narrados pela 

autora e os documentos acostados aos autos não demonstram a 

probabilidade do direito alegado, bem assim mesmo que fosse concedida a 

liminar perseguida o pedido não engloba todas as faturas inadimplidas, o 

que autorizaria eventual corte no fornecimento de energia. Ademais, o 

Poder Judiciário não pode chancelar o consumo de energia elétrica 

presente e futuro, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, 

posto que a inadimplência autoriza a suspensão do serviço e negativação 

de dados do devedor. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC. Em que pese 

a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

26 de março de 2020, às 14h20min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). Cite-se/intime-se a requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, doNCPC. 

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351,NCPC). Por fim, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de 

consumo inconteste, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019929-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019929-52.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS 

ANTONIO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos e fundamentos da 

exordial. A parte autora alega que passou a receber faturas referentes a 

uma unidade consumidora de numeração diferente da que possui, que não 

reconhece os débitos e tampouco a unidade consumidora n. 6/2557218-1. 

Narra que propôs ação de n. 8027405-56.2018.811.0002 no Juizado 

Especial, obtendo sentença favorável, que seu nome está negativado pelo 

valor já declarado inexistente na referida sentença e que teve o 

fornecimento de energia suspenso em meados de outubro deste ano. Em 

sede de tutela antecipada de urgência, requer pela exclusão de seu nome 
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do SERASA e que a requerida promova, o restabelecimento do 

fornecimento da energia. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova 

e pela concessão de justiça gratuita. Juntou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da 

parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada, todavia em análise da exordial e documentos trazidos pela 

parte autora, entendo que o pleito liminar não merece prosperar. O autor 

afirma desconhecer a unidade consumidora de n. 6/2557218-1, sendo, 

inclusive, reconhecida a inexistência de relação jurídica referente a 

contratação desta em ação de n. 8027405-56.2018.811.0002 no Juizado 

Especial (id. 27416760 – Pág. 1-3). De outro norte, o requerente requer 

que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica e que exclua o 

seu nome no rol de maus pagadores, todavia não foi informado nos autos 

qual de fato é a sua unidade consumidora, posto que todos os 

documentos trazidos aos autos dizem respeito à UC n. 6/2557218-1. Logo, 

não é possível verificar se de fato o autor está adimplente com sua real 

unidade consumidora, já que sequer foi informado os dados desta, de 

mesmo modo não há como afirmar que os débitos incluídos nos órgãos de 

proteção ao crédito são indevidos. Consigna-se que se trata de prova 

simples de fácil acesso à autora, como por exemplo através do extrato de 

histórico de contas fornecido pelo site da requerida, o qual oferece boa 

qualidade de visibilidade, uma vez que é disponibilizado para download em 

PDF. Portanto, o que verifico é a ausência de verossimilhança das 

alegações, pois os fatos narrados pela parte autora e os documentos 

acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado, 

bem como não vislumbro o perigo da demora, haja vista que o autor se 

encontra sem energia elétrica desde meados de outubro, tendo decorrido 

mais de dois meses. Registro que, o Poder Judiciário não pode chancelar o 

consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço e negativação de dados do devedor. Ante o 

exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300, do CPC. 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 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, DEFIRO a JUSTIÇA 

GRATUITA e, ante a relação de consumo inconteste, defiro a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luís Carlos Simão Gouveia (AUTOR(A))

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES (AUTOR(A))

Carlos Roberto Simão Gouveia (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003388-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009103-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001537-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GABRIEL NESTERAK (EXECUTADO)

COSME APARECIDO PEREIRA DA ROSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005553-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DE SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1019865-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gonçalo de tal (RÉU)

pedrinho de tal (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019865-42.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DAVID PEREZ RÉU: PEDRINHO DE TAL, GONÇALO DE TAL Vistos, À vista 

dos autos, noto que o autor não demonstrou a propriedade do lote n°. 04, 

da quadra 07 e lote n°. 06, da quadra 08, no Loteamento Kataguas, nesta 

comarca, uma vez que juntou aos autos tão somente escritura pública de 

compra e venda, o que não basta para comprovar a titularidade dominial, 

para o que é necessário carrear aos autos o registro da propriedade dos 

imóveis objeto do litígio. Isso porque, a ação reivindicatória possui 

natureza jurídica real e petitória, por meio da qual o titular do domínio visa à 

obtenção da posse fundada no direito de propriedade, ou seja, é movida 

pelo proprietário não possuidor contra quem detém a posse injusta do 

bem. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - REGISTRO - 

AUSÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Em ação 

reivindicatória, não havendo nos autos a comprovação da propriedade do 

imóvel através do registro, deve o processo ser extinto sem resolução de 

mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo”. (TJ-MG - AC: 

10079099710620001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

19/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019) Sendo assim, deverá a parte 

autora aviar aos autos prova da titularidade dominial dos imóveis litigiosos, 

não bastando a juntada da escritura pública de compra e venda acosta na 

exordial. No caso de cumprimento dessa irregularidade, destaco, desde já, 

que a parte autora declinou na petição inicial, bem como consta na 

escritura pública de Id. 27385680, se tratar de pessoa casada, de onde 

denoto a necessidade de que seu cônjuge também integre a lide. 

Regularizando a presente como ação reivindicatória, fundada em direito 

real imobiliário, resta configurado, por força de determinação legal, o 

litisconsórcio ativo necessário (art. 73, caput, CPC e art. 1.647, II, CC), do 

que decorre a necessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo da 

lide. Outrossim, constato que a parte autora descuidou de indicar no polo 

passivo da ação o nome e a qualificação dos pretensos invasores dos 

lotes em questão, limitando-se a declarar que houve a ocupação do imóvel 

por “Pedrinho de Tal” e “Gonçalo de tal”. Ora, o inciso II do art. 319 do CPC, 

exige, como requisito da petição inicial, a indicação do nome, prenome, 

estado civil, profissão, n°. de CPF, endereço eletrônico, domicílio e 

residência, tanto do autor quanto do réu. Outrossim, não obstante se 

admita, em demandas de natureza possessória, a relativização do 

dispositivo citado, isto é, em situações que resultem em dificuldade de 

nominação e qualificação de todos os invasores, em razão da 

precariedade do esbulho ou em caso de invasão coletiva, tal qual dispõe o 

art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, verifico que esse não é o caso dos autos, 

mostrando-se necessária, a individualização dos requeridos, ainda que 

inviável a atribuição da qualificação completa. A propósito, merece 

destaque a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

verbis: “Nome e qualificação das partes. A individualização das partes é 

necessária na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença 

possa obrigar pessoas certas. Quando não for possível a menção da 

qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue. É 

comum, em ações possessórias, não ser viável a perfeita qualificação 

do(s) réu(s). Sendo possível a individuação, ainda que incompleta a 

qualificação, o requisito estará preenchido.”[1] Destarte, determino, venha 

à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a iniciar, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), nos seguintes termos: 

a) Deverá comprovar a propriedade dos lotes n°. 04, da quadra 07 e n°. 

06, da quadra 08, no Loteamento Kataguas, preferencialmente por meio de 

cópia atualizada da matrícula do imóvel, a fim de justificar a propositura da 

presente ação em relação aos referidos imóveis ou sendo o caso adaptar 

a presente demanda a uma ação possessória; b) Deverá promover a 

adequação do polo ativo, mediante a inclusão de seu cônjuge na lide e a 

juntada de procuração correlata; c) Deverá promover a emenda da petição 

inicial, individualizando, tanto quanto possível, a parte requerida ou 

justificando a impossibilidade de fazê-lo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 

7ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 671 apud acórdão do TJRS, AP 

nº 70015149420, Comarca de Santo Antônio da Patrulha, Rel. José Aquino 

Flôres de Camargo, j. 24/05/2006

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019913-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTE SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019913-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE GOMES DE SOUZA REQUERIDO: GENTE SEGURADORA SA Vistos, 

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora deixou de carrear 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019951-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1019951-13.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Venha a parte autora carrear aos autos a fatura relativa ao mês 

de setembro/2019 no valor de R$ 1.581,83, bem como especificar 

adequadamente quais faturas pretende sejam revistas e declarada 

excessiva a cobrança, sob pena de indeferimento da inicial indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019970-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO OAB - 026.013.151-21 

(REPRESENTANTE)
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ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019970-19.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

GABRIELA RABELO DE SOUZA REPRESENTANTE: MARYANNY DE JESUS 

MACHADO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora deixou de carrear 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019877-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KARINNY MOURA GADELHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019877-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

KARINNY MOURA GADELHA Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GETULIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias apresentar manifestação a respeito do laudo retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLUCE RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCA ASSIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTÔNIA EUNICE L. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1007853.64.2017.8.11.0002 Espécie: ação de rescisão de contrato c/c 

pedido de reivindicatória do imóvel c/c indenização por perdas e danos c/c 

perda dos direitos a indenização por benfeitorias realizadas. Requerente: 

Ceramica Del Rey e Comercio Ltda. Requerida: Sebastiana Gonçalves. 

Data e horário: Terça-feira, 17 de dezembro de 2019, início às 15:30 horas 

às 15:45 horas. PRESENTES Juiz de Direito: Luis Otávio Pereira Marques; 

Requerente: Ceramica Del Rey e Comercio Ltda. Representante: Wagner 

Pereira Bosi; Advogado (requerente): Geraldo Carlos de Oliveira (OAB/MT 

n. 4.032); Requerida: Sebastiana Gonçalves. Defensor Público (requerida): 

Jose Edir de Arruda Martins Junior; AUSENTES Testemunhas (requerente): 

Francisco Plothow; Testemunhas (requerente): Benedito Ivo Casimiro; 

Testemunhas (requerente): Marcelo Alexandre Costa; Testemunhas 

(requerido): Francisca Assis Da Silva; Testemunhas (requerido): Elio 

Francisco De Souza; Testemunhas (requerido): Mariluce Ribeiro Tocantins 

Oliveira; Testemunhas (requerido): Antonia Eunice L. De Souza 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, feito o pregão, foram constatadas as 

presenças acima indicadas. Atento ao aproveitamento dos atos 

processuais, e nos termos do artigo 139, V, do CPC/2015, o MM. Juiz 

propôs às partes a tentativa de conciliação, que restou inexitosa. 

Considerando a unicidade do presente ato, bem como o teor contido na 

certidão de Id. 27525601, onde foi certificado a impossibilidade de 

intimação das testemunhas arroladas pela parte requerida, restou 

prejudicada a realização da presente audiência. DELIBERAÇÕES Pelo MM. 

Juiz foi decidido: “Vistos etc. Intime-se a Defensoria Pública para se 

manifestar sobre o teor da certidão de Id. 27525601 no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os 

autos conclusos para a ordenação do procedimento. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

Requerente Advogado Requerida Defensor Público

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003327-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de LAURA SILVA 

MAGALHÃES na perícia agendada para o dia 13/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003652-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de ODIRLEY NOBRE DE 

ALMEIDA na perícia agendada para o dia 13/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (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))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 5(cinco) 

dias, manifestar-se em relação as informações apresentadas pelo Sr. 

perito Dionizio Alves de Souza, consoante id: 26791451.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da ausência de ARILSON BENEDITO 

FORTES na perícia agendada para o dia 17/12/2019.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303089 Nr: 23997-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICE APARECIDO ANNUNCIATO, WELBERT MAURO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS, 

SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:MT 8.510, 

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - OAB:3845/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 18/11/2019.

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). WElbert Mauro Ferreira 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389142 Nr: 4812-77.2015.811.0002

 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: SOLANGE PERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI CARDOSO DE OLIVEIRA, JOANA 

CONCEIÇÃO DE JESUS, MARIA CONCEIÇÃO QUEIROZ, SUZANA DE 

CAMPOS LARA, MARIA GERTRUDES DE LARA, ADELINA CRESCÊNCIA 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO RIBEIRO DE SA - 

OAB:2521/MT, Raffaele dos Santos Camargo - OAB:18.227/MT, 

THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES/ DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 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$ 

529,84, e da taxa judiciária no valor de R$529,84, totalizando em R$ 

1.059,68 conforme cálculo de fls.128, 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: INTIMAR SOMENTE AS PARTES JOANA CONCEIÇÃO DE JESUS E 

ADELINA CRESCENCIA DA CONCEIÇÃO

 OS DEMAS REQUERIDOS SÃO BENIFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

OBS: PAGAMENTO NA FORMA SOLIDARIA

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263965 Nr: 2995-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEI LEMOS GOULART, JAIR TAGANELLI 

QUILLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, GERALDO SIDNEI AFONSO - 

OAB:5.740/MT, GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - OAB:12506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls. 280

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5919 Nr: 80-25.1993.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, EGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:17.983, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 13/13/2019, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Bruno 

Ferreira Gomes a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015823-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SALES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (RÉU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (RÉU)

Outros Interessados:

LUIZ CORDEIRO (CONFINANTES)

CLAUDINEY RODRIGUES (CONFINANTES)

BENEDITA LUCILENE DA SILVA (CONFINANTES)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
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DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1015823-47.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE SALES MARTINS Endereço: RUA PONTAL, 

Q. 11 L. 09, (LOT PAMPULHA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-744 POLO PASSIVO: Nome: IVO PEDRO TESSARO 

Endereço: AVENIDA DA FEB, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-147 Nome: NORMA ANGELINA DALLACORTE 

TESSARO Endereço: desconhecido CITANDO (A, S): eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por 

MARIA JOSE DE SALES MARTINS, brasileira, viúva, aposentada, portadora 

do RG nº 0454616-4 – SSPMT, cadastrada no CPF sob o nº 

567.906.941-53, residente e domiciliada na Rua Pontal, quadra 11, lote 09, 

Bairro 23 de Setembro – Várzea Grande – MT, em desfavor de IVO PEDRO 

TESSARO, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade 

nº219.470, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.882.601-04, 

residente e domiciliado na AVENIDA DA FEB, Nº 2.728, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT e sua esposa, NORMA ANGELINA DALLACORTE 

TESSARO, com demais qualificações desconhecidas. O imóvel de 

Matrícula nº 10.327, Livro 02 no 5º Serviço Notarial e de Registro de 

imóveis Cuiabá-MT, apesar de formalmente pertencer a IVO PEDRO 

TESSARO e sua esposa, NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO, a 

posse vem sendo exercida pela Requerente MARIA JOSE DE SALES 

MARTINS, em razão de tê-la adquirido através de ocupação no ano de 

2010. Com o decorrer dos anos construiu sua residência de alvenaria 

contendo 04 cômodos, realizou plantações de arvores frutíferas e 

jardinagem, e que a época da ocupação não havia nenhuma infraestrutura 

como, água encanada, energia, asfalto, consoante testemunhas e 

documentos que comprovam o seu tempo de posse. Em meados do ano de 

2010 começaram a surgir serviços de infraestruturas do bairro como agua 

encanada, ligações de unidades consumidoras de energia e pavimentação 

asfáltica. Importa considerar que a área é ocupada pela Senhora MARIA 

JOSE DE SALES MARTINS há 10 (dez) anos, objeto da incidência, possue 

o montante de 281.40 m², consoante se demonstra no Mapa Topográfico, 

encartado a este, e reproduzidos no mapa de restituição de satélite. 

Assim, considerando a demonstração de posse mansa, pacífica, 

prolongada e ininterrupta daquele bem, por 10 (dez) anos, com animus 

domini (com a intenção de ser dona), possui o imóvel como seu, fato esse, 

comprovado por meio de testemunhas, foto e outros documentos que 

comprovam a veracidade da posse, podendo adquirir essa propriedade, 

através de ação judicial. Atribui-se à Causa o Valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Consigno que deixo 

de designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista 

que em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, 

considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, 

CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida e os confinantes 

(Id. 25387503), bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 25387503), bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 25387513) e da planta e 

memorial descritivo do bem (Id. 25387517). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço 

Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 25387513), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRANDY 

FUJII CAVALCANTE, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. 

Art. 1205 da CNGC 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015702-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1015702-19.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES Endereço: RUA 

QUINZE, S/N, (LOT S MATEUS), FORMIGUEIRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78152-030 POLO PASSIVO: Nome: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR 

BERNARDES, 989, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-100 Nome: MARIA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA Endereço: 

desconhecido CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 
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ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES, 

brasileiro, divorciado, militar reformado, portador da RG nº. 0037281-1 – 

SSP-MT, e do CPF nº. 142.269.521-20, residente e domiciliado na Chácara 

Recanto dos Passos, próximo ao Bairro Zona Rural – Várzea Grande – Mt, 

em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA, 

empresa de direito privada inscrita no CNPJ nº.03.829.090/0001-16, com 

sede a Av. Arthur Bernandes, nº. 989 – Ipase – Várzea Grande - MT e 

MARIA SEBASTIANA ARAUJO DE SOUZA, brasileira, residente em local 

inserto e não sabido. O Autor adquiriu os direitos possessórios sobre o 

lote 08, da Quadra 10-B, do Loteamento “Jardim Paula II” – Várzea 

Grande-Mt, conforme Escritura de Compra e Venda Lavrada às fls. 

113/114, do Livro nº 177, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e de 

Registral da Comarca de Várzea Grande – Mt, em data de 21/10/1993, cuja 

cópia anexamos. Referida aquisição fora feita em nome da empresa 

USADO NOVO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, onde o Autor 

fazia parte do quadro societário, conforme descrito na referida escritura 

de Venda e Compra, acima citada. Ao se dirigir ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Várzea Grande-Mt, com a finalidade de efetivar o 

registro imobiliários dos imóveis adquiridos através da referida escritura, 

constataram que os imóveis haviam sido escriturados e registrados em 

nome de terceiros, neste caso, permanece em nome da primeira Ré e 

averbado em nome da segunda Ré, referido imóvel, e lavrada uma outra 

escritura e registrada conforme consta da cadeia dominial na referida 

matricula nº 44.197. O Autor procurou a imobiliária que lhes haviam 

vendido os imóveis – Empreendimento Imobiliário Nossa Senhora da Guia 

Ltda, ora primeira Ré, onde buscou explicação sobre os atos praticados 

envolvendo os imóveis da escritura de compra e venda acima 

mencionada, recebendo como informação de que nada poderiam fazer, 

uma vez que houve o devido processo legal e os Autores não atenderam 

a solicitação feita através de Edital Publicado no Diário Oficial do Estado à 

época. Insta ressaltar, que desde a data de aquisição dos imóveis de que 

trata a mencionada escritura o lote sempre foram mantidos e cuidados 

pelo Autor, ou seja, este lote 08 da quadra 10-B, objeto desta ação de 

usucapião, bem como os demais lotes constantes da escritura. Diante da 

impossibilidade de uma resolução pela via administrativa, a Autor não lhe 

resta outra providencia a não ser buscar a justiça para requerer os 

efeitos da prescrição aquisitiva através da propositura da presente Ação 

de Usucapião Extraordinária. Atribui-se ao valor da causa R$.10.000,00 

(dez mil reais). DECISÃO: Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presentes os pressupostos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de 

designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que 

em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando 

que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como 

serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a 

realização da audiência de conciliação restará prejudicada à vista da 

impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada à 

existência de citação ficta. Verificando-se, em princípio, que a requerida 

Maria Sebastiana Araújo de Souza se encontra em lugar incerto e não 

sabido, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes a propiciar 

a busca de endereço perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, 

determino seja citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do CPC, bem 

assim o prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – 

art. 335, III). Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer 

manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial 

a Defensoria Pública de Várzea Grande-MT, que deverá ser regularmente 

intimada para patrocinar a defesa da parte requerida. Citem-se 

pessoalmente a requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia e os 

confinantes nos endereços indicados nos Ids. 25340447, 25809743, com 

cópia dos documentos necessários. Citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

25340447), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 25809760) e 

da planta e memorial descritivo do bem (Id. 25293656). Oficie-se, ainda, ao 

1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da 

matrícula do imóvel (Id. 25809760), determinando as anotações devidas 

quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital 

para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 

259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à 

vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não 

pode ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo 

sistema processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, 

sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o 

que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii 

Cavalcante, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. 

Art. 1205 da CNGC 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1019948-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO VILMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFRIDA DE CASTRO DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019948-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EVILAZIO VILMAR DE CASTRO SILVA ESPÓLIO: EFRIDA DE CASTRO DA 

SILVA Vistos, Trata-se de pedido de alvará judicial proposta por Evilazio 
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Vilmar de Castro Silva visando à expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores existente junto ao INSS aos herdeiros da falecida 

Efrida de Castro Silva. Pois bem. A demanda é de competência de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, todavia, os autos foram 

indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. Isso porque, dispõe a 

Resolução n°. 11/2017/TP que compete à 1ª, 2ª e 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca “processar e julgar os feitos 

referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição 

voluntária”. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 

JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃOVOLUNTÁRIA – RESOLUÇÃO 

11/2017-TP – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - CONFLITO IMPROCEDENTE. Visando 

primar pelo princípio da celeridade processual consagrado no inciso 

LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal; a Resolução n. 11/2017-TP, 

redefiniu a COMPETÊNCIA das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de 

Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, assim dispondo:"2.ª Vara 

Esp. Família e Sucessões - Processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e os procedimentos de JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, 

bem como as cartas precatórias cíveis de sua COMPETÊNCIA, mediante 

distribuição alternada e equitativa com as 1ª e 3ª Varas de Família e 

Sucessões". Desse modo, não há dúvidas de que a COMPETÊNCIA para 

processar e julgar os procedimentos de JURISDIÇÃO VOLUNTARIA é da 

Vara Especializada de Família e Sucessões, posto que está claramente 

fixada.” (N.U 1006756-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2019, 

Publicado no DJE 11/07/2019) Assim, considerando que o alvará judicial é 

um procedimento de jurisdição voluntária, a rigor do que prevê o art. 725, 

VII do CPC, deve a presente ser encaminhada a uma das Varas 

competentes para processar a matéria sub judice. Posto isso, declino de 

minha competência para processar e julgar a presente e determino a 

distribuição dos autos a uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões, desta Comarca, nos termos da fundamentação supra. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016829-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO BOSCO BOTELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016829-89.2019.8.11.0002. AUTOR: EDIO 

BOSCO BOTELHO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral com pedido 

da tutela antecipada provisória proposta por Edio Bosco Botelho em 

desfavor de Banco BMG, sustentando em síntese que vem ocorrendo 

descontos em sua folha de pagamento desde o ano de 2008 por débitos 

decorrentes da contratação de cartão de crédito, que jamais solicitou, 

contratação esta supostamente realizado com o banco requerido. 

Sustenta que já tentou resolver a situação administrativamente com o 

requerido, todavia, sem êxito. Diante desses fatos, requer seja deferida a 

liminar para que o requerido proceda com a suspensão imediata dos 

débitos efetuados mensalmente em sua conta, bem como para que 

apresente o contrato firmado entre as partes, a planilha de compras e o 

número do suposto cartão, sob pena de multa. Outrossim, pugnou pela 

indenização referente aos danos materiais e morais que alega ter sofrido, 

e a inversão do ônus da prova. Determinada a emenda da inicial no Id. 

25866373, a parte autora manifestou-se no Id. 26372286. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que as cobranças 

recebidas são devidas ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito 

encontra-se demonstrado através do histórico de crédito apresentado no 

id. 25849252, que demonstra os descontos realizados em folha de 

pagamento do autor, o que corrobora a narrativa apresentada na inicial. 

De outra parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma 

vez que dos documentos carreados com a exordial, e conforme relatado 

pelo próprio autor, os descontos são supostamente indevidos desde o ano 

de 2008. Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é 

de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se 

realmente o autor entende como indevidos os respectivos descontos, 

deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo. Essa circunstância – 

considerável transcurso de tempo - induz à vulnerabilidade dos fatos 

narrados da inicial, estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. No impulso, em 

que pese a manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04/03/2020, às 16h30min, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, 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 a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019822-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019822-08.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

VERA REGINA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Vera Regina da Silva propôs a 

presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

alegando, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/1973108-2 

e que devido a uma crise financeira deixou de efetuar o pagamento das 

faturas no período de fevereiro/2018 a agosto/2019, as quais totalizam a 

importância de R$ 2.273,39. Aduz, ainda, que recebeu uma fatura no valor 

de R$ 1.633,52 emitida após uma suposta inspeção instalada em sua 

unidade consumidora, a qual considera ilegal. Assim requer a concessão 

da tutela de urgência, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

na sua residência. É a síntese do necessário. DECIDO. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais demonstram as exigências de faturas 

inadimplidas há mais de 90 dias (id. 27358776), o que descaracteriza a 

característica de dívida atual, hipótese em que se justificaria a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, segundo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DO VLAOR 

DURANTE 03 MESES - RETIRADA DO MEDIDOR - PERÍCIA - 

FUNCIONAMENTO PADRÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO -- CORTE DE ENERGIA - DÉBITO ANTIGO - ENTENDIMENTO 

DO STJ - DECISÃO REFORMADA. O STJ firmou entendimento de que "não 

é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão 

de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos". O 

questionamento do valor das faturas é suficiente para configurar o 

requisito da probabilidade do direito, observando-se que a negativação do 

nome pode ocasionar ao agravante dano irreparável ou de difícil 

reparação. 1- É possível a suspensão do fornecimento de energia em 

razão do inadimplemento da fatura, com a prévia notificação do 

consumidor; 2- Considerando-se a necessidade de na esfera 

administrativa haver o devido processo legal (CF, art. 5º, LV) é possível a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica para parcelas vencidas 

por até 90 dias desde que o procedimento tenha se iniciado nos 30 dias 

subsequentes ao vencimento; 3- Os débitos em aberto que precedem a 90 

dias apenas não permitem a suspensão do serviço; 4 - Dívida atual é 

relativa a dívidas vencidas no mês, contado a partir da data do vencimento 

do valor no pago que tenha sido notificado, podendo retroagir para débitos 

de até 90 dias, desde que tenha havido notificação de cobrança nos 

primeiros 30 dias. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.011751-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 

02/05/2019) Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de 

dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem este 

essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa 

humana. Deste modo, considerando a demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de tutela deve ser 

deferido. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na 

exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para que 

restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora n. 6/1973108-2, se tiver sido suspendida em decorrência das 

faturas vencidas no período de fevereiro/2018 a agosto/2019, consoante 

requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada à 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. À vista da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/03/2020, às 16:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 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 a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

considerando a urgência da medida ora deferida. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011554-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011554-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, 

Luciano Paulo De Oliveira promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido 

de tutela antecipada em face de Banco BMG S.A, sustentando, em 
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síntese, que o banco requerido realizou descontos em sua folha de 

pagamento entre os anos de 2014 a 2017, totalizando R$ 3.655,00 (Três 

mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), referente a empréstimo que 

jamais contratou, razão pela qual requereu em sede de liminar que o 

requerido se abstenha de continuar a efetuar desconto em sua folha de 

pagamento. No mérito requer a condenação do banco requerido à 

restituição em dobro dos valores já descontados indevidamente, bem 

como a condenação do banco requerido a indenização por danos morais 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os autos foram distribuídos 

originalmente à Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, 

que declinou de sua competência, conforme decisão constante no id. 

25129177. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou não. Deste modo, 

a parte requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelo extrato do 

histórico de consignação constante no holerite de Ids. 23216526, 

23216532, 23216533 e 23216540, que comprovam os descontos na folha 

de pagamento do autor nos valores acima alegados, o que corrobora a 

narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o perigo da 

morosidade não restou comprovado nos autos, uma vez que dos 

documentos carreados à exordial observa-se que os descontos se 

iniciaram em abril/2014 (id. 23216526 – pág. 4). Dessa forma, diante desse 

extenso lapso temporal decorrido, 05 (cinco) anos, desde que ocorreu o 

primeiro desconto, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, 

porquanto se realmente o autor entende como indevido os respectivos 

descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo. Essa 

circunstância – considerável transcurso de tempo - induz na 

vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano 

ausente. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar 

e considerando que após 2017 não houve mais desconto em seu salário, 

o que foi confirmado pela própria parte autora no id. 23216507, o seu 

indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

pretendida e no impulso do processo, em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/03/2020, às 14:00 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 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 a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008222-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008222-58.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ITALO CAUA BERTOTTO DE GOES EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Trata-se de cumprimento 

de sentença movida Raimundo Goes em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico. Após o trânsito em julgado da sentença a 

parte exequente pugnou pela intimação da parte executada para o 

pagamento do débito. Devidamente intimada a executada realizou o 

depósito da quantia de R$ 933,28 (id. 27304608), relativo à condenação 

dos honorários imposta na sentença. Em seguida a parte exequente 

requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 27463611). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento dos valores depositados em juízo. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018059-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JELDER POMPEO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

THAIS YAMAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise da inicial, verifica-se a necessidade 

de a parte autora esclarecer sua pretensão na presente demanda. Isso 

porque, o pedido visando que a parte requerida seja obrigada a arcar com 

o valor do aluguel de outro imóvel à parte autora, até que possam voltar a 

residir em seu imóvel que se encontra interditado pela Defesa Civil, não 

corresponde com o mérito, tampouco com o procedimento de produção 

antecipada de provas, não podendo sequer ser analisado como medida 

liminar. A produção antecipada da prova visa à proteção do direito 

fundamental à prova e à proteção do direito de ação, do direito de defesa 

e do direito ao processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e 

eventual produção de determinada prova ou permitir que à vista da prova 

seja prevenido o litígio, recomendado o uso do processo judicial ou ainda 

aconselhado o emprego de outra técnica de solução de conflito.[1] Assim, 

certo que inexiste correspondência entre a pretensão da parte autora com 

a produção antecipada de prova, uma vez que o primeiro tem por base o 

procedimento comum, necessitando de um pedido mediato 

correspondente, ao passo que o segundo é um procedimento próprio para 

asseguração da prova. Ademais, ressalto que a presente demanda, 

guarda estreita relação com a ação de produção antecipada de provas 

(n.º 1013763-04.2019.8.11.0002), o qual o Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande I, na qualidade de requerente, pretende apurar com precisão as 

causas da instabilidade do solo de 54 unidades do condomínio, que esta 

levando ao risco colapso das casas, podendo portanto a parte autora se 

utilizar dessa prova para reivindicar seus direitos referentes aos alugueis 

do imóvel, com a propositura de ação de procedimento comum. Desse 

modo, considerando que o objetivo da parte autora com a demanda é ter 

seu aluguel arcado pela requerida e para tanto não há necessidade de 

produção de uma prova, considerando a existência da ação acima 

mencionada, verifica-se que melhor se amoldaria a sua pretensão a ação 

de obrigação de fazer. Posto isso, determino venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer e em sendo o caso adequar sua 

pretensão na presente demanda, atentando-se ao procedimento escolhido 

a fim de utilizar o meio mais adequado de sua necessidade, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC/2015). Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] Op. cit. p. 406

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1019824-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Consoante literal disposição do artigo 321 do 

CPC, o juiz, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a 

emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 

485, inciso I). Com efeito, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial nos seguintes termos: apresentar o boletim 

de ocorrência integral, e colacionar seu comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque o autor não indica sua profissão na inicial, bem como, 

consta do contrato de compra e venda do imóvel que o autor realizou o 

pagamento à vista do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

fatos estes que colocam em dúvida a sua real situação financeira, 

havendo a necessidade de a parte autora comprovar a situação de 

hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos que efetivamente 

demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem seu real 

ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017633-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se que a parte autora não formulou 

pedido final acerca do pedido revisional referente ao período pretendido, 

bem como não indicou e tão pouco comprovou o parâmetro de sua média 

de consumo que entende ser devido, a fim de que este juízo possa 

apreciar os seus pedidos. Destarte, considerando o exposto acima 

oportunizo a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento (art. 330, II do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 12303-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MEJIA AGUIERRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Vistos.1 – DEFIRO o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em 

contas e aplicações da parte devedora via BACENJUD. Mantenham-se os 

autos conclusos para as diligências necessárias, em caráter sigiloso. Em 

caso de bloqueio integral, providencie-se o necessário para a 

transferência dos valores para conta judicial, intimando-se desde logo o 

executado do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação (art. 

523, §3º, CPC). Certificado o decurso do prazo para oferecimento da 

impugnação, fica autorizado o levantamento do valor em favor da parte 

exequente. Ocorrendo bloqueio parcial, providencie-se o necessário para 

a transferência e a intimação do executado, sem prejuízo da manifestação 

do exequente acerca de eventual reforço de penhora. Havendo bloqueio 

de valor irrisório, providencie-se o necessário para o imediato 

desbloqueio.(...)3 – Infrutíferas as diligências anteriores expeça-se 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e CONSTATAÇÃO, 

observando-se novo endereço ou bens declarados no IRPF, caso positiva 

a pesquisa INFOJUD. Efetivada a penhora, intime-se o executado do prazo 

de 15 dias para oferecimento de impugnação. Não efetuada a penhora, 

deverá o oficial proceder à descrição dos bens existentes na residência 

do executado(a).(...)Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452437 Nr: 12983-86.2016.811.0002
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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: ERENITA OLIVEIRA SANTOS, LUCIANE OLIVIERA DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES DE MOURA, SEBASTIÃO 

MORAIS DE MOURA, JOICE MARQUES DE LIMA, VERA LUCIA LIMA 

MARQUES, JUCIMAR MARQUES LIMA, JUCILEIDE MARQUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BASÍLIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:MT 19.311, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:MT 

14.548

 Vistos.

Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da parte requerida Sebastião Moraes de Moura – 

CPF nº 396.083.011-49, 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.: 551878 Nr: 15853-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP, FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, 

GUSTAVO MARCAL PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 

17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da parte requerida Francisco Cavalcante Pessoa – 

CPF nº 090.951.361-91 e Gustavo Marcal Pessoa – CPF n° 

871.812.581-68, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, 

citem-se os requeridos nos termos da decisão inicial (fl. 14).

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.

Citem-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 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.: 104727 Nr: 839-95.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A

 Vistos.

Cumpra-se o determinando nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438126 Nr: 5791-05.2016.811.0002

 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: JEFERSON SILVENTE SPIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, LILIAN 

CARINE CHIQUETI TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONSTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE)DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253807 Nr: 12505-88.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

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

 Vistos.

Diante da inércia do Executado, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo Exequente às fls. 129/132 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada, até o montante do débito em execução.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilidades, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á, efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BANCEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo bloqueio, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art.854,§2º, do NCPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art.854,§3º, do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283083 Nr: 1897-60.2012.811.0002

 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: BAKANAS TRANSPORTES LTDA ME, MAPIM COMERCIO 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO 

BRADESCO S/A., BANCO CARTERPILLAR S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 426 de 609



JUDICIAL, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, ITAÚ UNIBANCO 

S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL 

S/A, EKRON INDUSTRIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6.218, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, BRUNO MEDEIROS PACHECO 

- OAB:6.065/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12.406-A, JORGE 

AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 

4682, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A, Mario Cardi 

Filho - OAB:MT 3.584-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056, PLINIO LUIZ BONANÇA - OAB:, RICARDO BERNARDI - 

OAB:119576/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 9.764-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A, SÉRGIO GONZALEZ - 

OAB:OAB/MT 106.130, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Recuperação Judicial das empresas Bakanas Transportes 

LTDA-ME e Mappim Comércio De Combustíveis LTDA.9..)Sendo assim, 

considerando o teor da manifestação do Administrador Judicial (fls. 

1.675/1.683), intimem-se as recuperandas para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar as regularizações indicadas abaixo: a) Em razão do 

efeito modificativo pretendido pelos embargantes Caixa Econômica Federal 

(fls. 1.531/1.533) e Itaú Unibanco S/A (fls. 1.535/1.536), manifestem-se as 

recuperandas (art. 1.023, § 2º, CPC).b) Considerando o teor da petição 

dos credores HSBC Bank Brasil S/A (fls. 1.550) e o Banco Bradesco S/A 

(fls. 1.608), determino que as recuperandas manifestem-se nos autos, 

oportunidade em que deverá juntar os comprovantes de pagamentos.c) 

Trazer aos autos os demonstrativos contábeis do ano de 2017 até outubro 

de 2018.d) Tendo em vista a petição e documentos apresentados pelo 

administrador judicial substituído (fls. 1.613/1.615), manifestem-se as 

recuperandas.e) Informar o atual endereço onde a atividade está sendo 

exercida. Decorrido esse prazo, deverá o administrador judicial ser 

intimado para manifestar-se também em 05 (cinco) dias.Com as 

manifestações juntadas aos autos, vistas ao Ministério Público.Outrossim, 

face a concordância do Ministério Público (fls. 1.743/1.744), dispenso a 

publicação de aviso de que as contas foram entregues previsto no §2º, do 

art. 154 da Lei n. 11.101/05. Analisando detidamente o a prestação de 

contas acostada aos autos às fls. 1.731/1.741 pelo Administrador Judicial, 

verifica-se que não há nenhuma irregularidade a ser sanada, estando às 

contas devidamente em ordem, idôneas à homologação. Diante do 

exposto, HOMOLOGO AS CONTAS PRESTADAS pelo Administrador 

Judicial, Dr. Bruno Medeiros Pacheco, nos termos do artigo 22, III, “r” da Lei 

n. 11.101/05.Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251861 Nr: 11049-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA- REI 

DAS EMBALAGENS- REI DAS EMBALAGENS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ITAÚ UNIBANCO S.A, TELEFONICA BRASIL S/A, VONPAR 

ALIMENTOS S/A, HARALD INDÚSTIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

S/A - BICBANCO, BANCO DO BRASIL, CONCEIÇÃO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, INDÚSTRIA BANDEIRANTES DE 

PLÁSTICO LTDA, CRYOVAC BRASIL LTDA, NOVO MUNDO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, FIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

IMPORTAÇÃO LTDA EPP, IRMÃOS DOMINGOS LTDA, BANCO BRADESCO 

S/A, ELDORADO INDUSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, BANCO SAFRA S/A, 

VIVO S/A, LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, INDÚSTRIA BANDEIRANTE DE PLÁSTICOS LTDA, 

ANDERSON MELLO ROBERTO, ART FESTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTIGOS PARA FESTAS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( 

FUNDO ), FLÁVIA ROCHA DA COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A, AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 160.198, ALESSANDRA GUEDES WEINGRILL - 

OAB:OAB/SP 139.273, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 

286.438, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:MT 8.095, Cleide 

Rosangela Hetzel - OAB:8244-B, CRISTIANE TOMAZ - OAB:236756, 

DIOGO REINERS GONÇALVES - OAB:13013, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:SP 313.863, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13537/MT, 

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:175.215-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314, LAURA DE PAULA NUNES - OAB:OAB/SP 154.898, LAURO 

CESAR MAZETTO FERREIRA - OAB:OAB/SP 183.983, LIVIA CLAUDIA 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13683/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, OMAR 

MOHAMED SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT, THAIS DE ALMEIDA FREIRE - OAB:300561/SP, 

UMBERTO DE BRITO - OAB:OAB/SP 178.509, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINÍCIUS DE OLIVEIRA BERNI - 

OAB:OAB/RS 51.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de falência da Sucesso Distribuidora de Embalagens 

Ltda – Rei das Embalagens, convolada em 18/10/2013.(..)7.OFICIE-SE, 

ainda, o Juízo da 3º Vara Cível desta Comarca, onde tramita ação de 

reintegração de posse, informando sobre a convolação da recuperação 

judicial em falência, tudo em reposta ao expediente de fl. 

2509.13.INTIMEM-SE os bancos Itaú Unibanco S/A e China Construction 

Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A (Banco Industrial e Comercial S/A) para 

apresentarem os extratos das contas em que foram depositados os 

valores retidos para o cumprimento das obrigações estabelecidas nos 

contratos de cessão fiduciária com a ora empresa falida, nos termos da 

ordem judicial proferida à fl. 739.14.INTIME-SE a falida para que informe 

eventuais distribuições de ações de reintegração de posse ou busca e 

apreensão de bens, assim como em quais dessas ações a propriedade do 

bem foi consolidada. 15.INDEFIRO os pedidos de expedição de ofício a 

JUCEMAT e a Comarca de Ji-Paraná/RO (itens “p” e “q”), para os fins 

pretendidos, diante da ausência de previsão legal. Intime-se o 

administrador judicial para no prazo de 10 dias úteis prestar informações 

sobre os bens indicados às fls. 2.311/2.313.16.DETERMINO ao credor 

BANCO SANTANDER (BRASIL), que apresente à administração judicial a 

cessão de créditos realizada perante o Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios não padronizados PCG – Brasil Multicarteira, conforme 

noticiado na petição de fls. 2.489/2.490, para fins de verificação 

administrativa do crédito, haja vista que o feito principal não se mostra o 

meio correto à referida sub-rogação de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 12303-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MEJIA AGUIERRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do executado, restando frustrada a constrição 

online deferida por este Juízo.

Outrossim, realizei a consulta via RENAJUD, porém constatei que dois 

veículos de propriedade do executado é objeto de Alienação Fiduciária e 

os outros dois veículos possuem gravames de penhoras efetuadas por 

outros Juízos, conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

seu interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles outras penhoras de primeiro grau.

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de 

cálculo atualizada do débito.
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Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2019.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340726 Nr: 8502-51.2014.811.0002

 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: GELITA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER CURY RICCIARDI - 

OAB:208840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

- OAB:5956

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Falência proposto por Gelita do Brasil LTDA em 

desfavor de Curtidora Santa Cruz LTDA.

 Os autos vieram conclusos para deliberação e análise do peido de 

decretação da falência do devedor.

 Antes, determino, COM URGÊNCIA, remessa dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

 Com o parecer, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503090 Nr: 15372-10.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE -IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariádine Grossi - OAB:MT 

19.442, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT 12.007

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado.

Trata-se de cumprimento de sentença assim, pelo que determino que se 

proceda as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

Intime-se o executado pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, §1º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406770 Nr: 15008-09.2015.811.0002

 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: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, apresentar quesitos no 

prazo de 15(quinze)dias.

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUERENDO, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231535 Nr: 11659-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILZA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 5341-48.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIROTO FERREIRA & COIMBRA LTDA, CLOVIS 

ZEVE COIMBRA, MARIA HELENA GIROTO COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, LEONOR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, 

EDGAR CARLOS GIROTO, HELOIZA HELENA TEIXEIRA GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca da certidão do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009202-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009202-68.2018.8.11.0002. Vistos, etc. Por 

meio da petição de ID. 27257864 a parte autora informou que o imóvel 

encontra-se desocupado, tendo sido abandono pela parte requerida. 

Assim, requer seja expedido o mandado para a requerida realizar a 

entrega imediata das chaves do imóvel, ou, caso contrário que seja 

expedido à ordem através do oficial de justiça para fazer arrombamento 

do local e entrega do imóvel. Pois bem, como sabido, o art. 66 da Lei n° 

8245/91, estabelece que quando o imóvel for abandonado depois de 

ajuizada à ação, o proprietário/possuidor poderá imitir-se na posse do 

imóvel, assim, uma vez constatado o fato, a providência será a imissão na 

posse do bem. Por tais razões, defiro o pedido para que a parte autora 

seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão 

condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. 

Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo 

das condições em que se encontra o imóvel. Em sendo constatado que o 

imóvel encontra-se abandonado, determino a lavratura do competente 

termo de imissão na posse, com minuciosa descrição dos fatos ocorridos, 

devendo os eventuais bens móveis deixados no local serem entregues à 

guarda do autor, o qual assumirá o encargo de fiel depositário dos bens, 

até ulterior decisão deste juízo. Outrossim, verifica-se que a parte 

requerida apresentou aos autos proposta de acordo (ID. 205513388), o 

que não foi aceito pela parte autora (ID. 21894698). Sem prejuízo, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005147-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MERCADO BARBOSAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

KATIA PATRICIA PALACIO RIBEIRO NERY OAB - MT11195/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO CAMARGO NERY OAB - MT18795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos pela parte autora, alegando, em síntese, que há erro material na 

decisão proferida no Id. 13426861, porquanto não correspondem com a 

presente demanda. Assim, requer que a decisão proferida seja 

reconhecida como incabível no caso em tela. Pois bem, conheço dos 

embargos, em vista dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, a contradição apontada, 

pois, de fato, a decisão proferida no Id. 13426861, não correspondem com 

a pretensão da presente demanda. Assim, à vista de estarem presentes 

os pressupostos processuais exigidos na lei de regência, no tocante a 

obscuridade acima apontada, acolho os embargos de declaração opostos 

pela embargante e, por conseguinte, REVOGO integralmente a decisão 

embargada. Outrossim, considerando que o executado ainda não foi 

citado nos autos, e considerando a petição de Id. 27408995, determino 

cite-se a parte executada, no endereço indicado no Id. 27408995, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 4515534. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012259-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VALEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012259-60.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, nota-se 

que o requerente se qualifica como empresário e requer pelos benefícios 

da justiça gratuita, contudo não comprova sua hipossuficiência financeira. 

Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, 

caso possuam; 2. Trazer aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, 

§1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário. Após, façam os autos imediatamente 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002774-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANCORA LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA ME - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DANIELE TROLEIZ SILVEIRA REIS OAB - RS99252 

(ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1002774-70.2018.811.0002 Vistos, etc. 1. 

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – “TRAVA BANCÁRIA” Por meio da petição 

de ID. 12965051, reiterada nos IDS. , a Recuperanda afirma que as 

instituições bancárias, Banco do Brasil, Banco Daycoval, Banco Safra e 

Banco Santander, após o deferimento da Recuperação judicial da 

sociedade devedora, promoveram a retenção de créditos recebíveis 

oriundos das vendas realizadas pela Recuperanda, com fito de 

amortização/quitação forçada dos contratos que se submetem a 

Recuperação Judicial. Aduz ainda, que as retenções realizadas 

representam grande parte de seu faturamento, e que o valor retido é 

essencial para honrar com sua folha de pagamento, prejudicando, desse 

modo, o soerguimento da devedora. Ao final, pugna para que as 

instituições financeiras procedam à devolução dos valores retidos 

indevidamente, disponibilizando-os para livre movimentação, com a fixação 

de multa por descumprimento, bem como a abstenção de efetuar novas 

retenções, considerando a essencialidade do fluxo de caixa para o 

funcionamento da Recuperanda. O parecer da administradora judicial, 

acostado no ID. 14126049, realizou uma análise individual das instituições 

financeiras, com abordagem da individualização dos direitos creditórios 

cedidos fiduciariamente, e se havia comprovação da retenção do valor. É 

o que cumpre relatar. Fundamento e decido. 1.1. DA RELAÇÃO JURÍDICA 

COM O BANCO DAYCOVAL Analisando detidamente os documentos 

acostados pela Recuperanda e pelo Banco Daycoval (Ids. 12965051 e 

14157932) o vínculo obrigacional entre a Recuperanda e a instituição 

financeira, baseado na Cédula de Crédito Bancário nº 0000065140, 

celebrada em 29/12/2017, anterior ao pleito de recuperação judicial em 

juízo. A instituição financeira fora arrolada na lista de credores pelo 

administrador judicial pelo valor R$ 50.397,47, na classe Quirografária. A 

Recuperanda informou (ID. 12965051) a retenção automática pela 

instituição no importe de R$ 648.091,13, na conta nº.0008059847 Ag. 

0001-9, valor oriundo da venda de duplicatas mercantis pela 

Recuperanda. Defende a devedora que inexiste a individualização de 

títulos da garantia de cessão fiduciária prevista no contrato, sujeitando o 

crédito ao concurso de credores, ademais, ressalta a imprescindibilidade 

dos valores para a manutenção de sua atividade. A administradora Judicial 
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(ID. 14126049), manifestou-se no sentindo de haver devida 

individualização dos títulos no contrato em comento, ressaltando que a 

Recuperanda somente logrou êxito em demonstrar a retenção do valor R$ 

354.479,04. A instituição financeira (ID. 14157932 e 14683624), reforça 

que o contrato nº. 65140 possui garantia de cessão fiduciária, com a 

individualização dos títulos, motivo pelo qual o crédito não submete-se aos 

efeitos da Recuperação judicial, recordando, ainda, a definição de bens de 

capital realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual a cessão 

fiduciária não se enquadra. Pois bem. Embora não se possa afastar a 

excepcionalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária dos 

efeitos da recuperação judicial, ante a interpretação atual do § 3º, do art. 

49, da Lei n.º 11.101/05, importa frisar a parte final do dispositivo, que 

dispõe que durante o prazo de suspensão previsto pelo artigo 6º, §4º, há 

impedimento de retirada dos bens de capital essenciais à atividade da 

Recuperanda. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se 

posicionou no REsp Nº 1.263.500/ES, com relatoria da Ministra Maria Isabel 

Galloti, entendendo pela manutenção da trava bancária, ao argumento de 

que os direitos creditórios, na condição de bens incorpóreos “não 

poderiam ser retirados do estabelecimento do devedor porquanto esses 

títulos, de regra, estão na posse do credor para que ele possa receber 

diretamente do devedor os créditos cedidos fiduciariamente”. A questão 

versa sobre o enquadramento dos recebíveis e direitos creditórios 

ofertados em garantia de cessão fiduciária como “bens de capital 

essencial”, a qual, respeitosamente discordo do entendimento majoritário, 

para defender a impossibilidade da manutenção da trava bancária durante 

período de suspensão previsto pelo artigo 6º, §4º da LRF, interpretando a 

norma de forma que possa alcançar o fim para o qual foi concebida. 

Notadamente o prazo de blindagem possui por objetivo possibilitar fôlego à 

devedora para que nesse período reestruture seu caixa a possibilitar 

cumprimento do plano a ser levado ao crivo dos credores em assembleia 

geral. Insta ressaltar o voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no 

julgado em comento, que apesar de acompanhar o voto relator, advertiu 

sobre a necessidade de uma larga interpretação do disposto pelo artigo 

49, §3º da LRF O conceito de propriedade fiduciária fora devidamente 

ampliado, para que a cessão de créditos fosse inclusa, e por corolário 

essas garantias exclusas dos efeitos da recuperação judicial, assim, 

mostra-se coerente, no mesmo raciocínio e interpretação do dispositivo, 

que “bens de capitais” abranjam os direitos creditórios sobre os quais são 

constituídas as cessões fiduciárias, com intuito de afastar a trava 

bancária, haja vista integrarem a cadeia de aquisição de insumos, 

manutenção de maquinários, pagamento de despesas, salários, etc, todas 

essenciais à manutenção da atividade da recuperada, sob pena de se 

tornar inócua a recuperação judicial, principalmente se consideradas 

antecipadamente vencidas as dívidas garantidas por cessão fiduciária. 

Recorda que o grande objetivo da Lei n.º 11.101/05 é a preservação da 

empresa, e esse deve ser utilizado quando necessária a sua 

interpretação, vislumbra-se que as sociedades que pleiteiam a benesse da 

Recuperação Judicial, o fazem por estarem em um período de dificuldade 

financeira, sendo justamente um dos requisitos da petição inicial para o 

pedido a exposição da crise econômico-financeira da sociedade (artigo 

51, I, da LRF). Em razão disso, consentir a amortização de contratos por 

meio de bloqueio de valores, sem considerar a manutenção de capital de 

giro e do fluxo de caixa da empresa, pode prejudicar de forma irreversível 

as atividades da empresa que está tentando se soerguer, e necessita 

neste momento desses recursos. Busca-se no processo recuperacional, 

em atenção aos princípios da norma que a regula, o equilíbrio para 

assegurar a preservação da empresa que passa por um processo de 

soerguimento, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Desta 

maneira, é evidente o prejuízo para a empresa em recuperação judicial 

com a retenção de créditos recebíveis para amortização dos contratos 

bancários durante o período chamado de blindagem, incorrendo no 

comprometimento das atividades da Recuperanda, ante a da falta de 

capital, pela apropriação da grande parte do faturamento da empresa, e 

por consequência, afetando o processo de recuperação judicial. Assim, 

os valores comprovadamente retidos, conforme demonstrado pela 

administradora judicial, de R$ 354.479,04, na conta nº.0008059847, 

Agência. 0001-9, foram retidos indevidamente pela instituição financeira. 

Desse modo, estando suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos 

da instituição financeira consistentes na apropriação de valores da conta 

bancária da empresa Recuperanda são inadequados, o que implica em 

privilégio deste credor em detrimento aos demais, afrontando o espírito da 

Lei n°. 11.101/2005, que prevê tratamento isonômico. Por outro lado, não 

se pode estabelecer situação de insegurança jurídica aos credores 

excepcionados aos efeitos da recuperação judicial, para tanto, entendo 

coerente permitir a exigibilidade dos créditos/execução da garantia limitada 

ao valor mensal da contraprestação de cada contrato, sem aplicação da 

cláusula de vencimento antecipado do contrato, de modo a se remunerar e 

adimplir créditos excepcionados (cuja análise classificatória está adstrita 

às habilitações/impugnações de credito) e ao mesmo tempo garantir 

minimamente a manutenção da atividade empresarial. Relativizações a 

disposições legais são muitas vezes essenciais à adequação do mote 

central da legislação especial à necessidade real da sociedade, sendo 

plenamente admitida pela jurisprudência, especialmente por juízo de piso 

que se encontra mais diretamente próximo à realidade do processo e 

envolvidos, em toda sua riqueza de fatos e situações jurídicas, para que 

assim possa exercer a mais útil e efetiva prestação jurisdicional. Ante o 

exposto, deve ser acolhido parcialmente o pedido para restituição dos 

valores efetivamente retidos na conta corrente da recuperanda, 

comprovados no valor de R$354.479,04 (trezentos e cinquenta e quatro 

mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos), porém com 

dedução dos valores mensais da contraprestação/trava bancária, 

vencidos até o presente momento, que deverá ser comprovado por meio 

de cálculo pormenorizado no prazo de 05 (cinco) dias. 1.2. DA RELAÇÃO 

JURÍDICA COM O BANCO SAFRA A Recuperanda também possui com o 

BANCO SAFRA relação jurídica estabelecida anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, referente às Cédulas de Crédito Bancário nº 

002105283, nº 002106085, nº 002105763, nº 002105437 e nº 002109394 

e pelas razões acima expostas, aduz a sociedade empresária que o 

crédito deve sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial, requerendo a 

restituição do valor de R$1.717.600,00, retido na conta nº.100289-8, 

Agência 14500. Por sua vez, a auxiliar do juízo (ID. 14126049) constatou a 

liquidação do valor apontado, referente aos contratos garantidos por 

cessão fiduciária, devidamente registrados em cartório. Consigna-se que 

a lista de credores elaborada pela administração judicial excluiu o Banco 

Safra do rol de credores, no mais, salienta-se que está em trâmite a 

impugnação número 1008523-68.2018.8.11.0002, distribuída por 

dependência, manejada pelo Banco Safra, onde a administradora judicial 

(ID14126049) identificou que o contrato n.º 2109394 possui somente 65% 

do da operação garantida, e o contrato n.º 2105763, apenas 50% da 

operação garantida. Voluntariamente, a instituição financeira 

(ID.13280246, 14683624 e 168544732) arguiu inicialmente a 

desnecessidade de individualização de títulos para a caracterização da 

garantia por cessão fiduciária, sem prejuízo, apesar de desnecessárias, 

afirmou que as individualizações foram realizadas. Ainda, fundamenta que 

a liquidação dos contratos ocorreu em momento anterior ao deferimento da 

Recuperação judicial, expondo, ainda a definição de bens de capital, 

contido o Resp. 1.475.258. Em análise dos extratos bancários trazidos 

pela recuperanda, estes documentos demonstram que o Banco Safra 

efetuou diversas retenções de valores nomeados como “liquidação de 

empréstimo” na conta bancária da Recuperanda, mesmo após o 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial formulado em 12.04.2018, 

bloqueou o valor total de R$ 1.717.600,00, mesmo a época estando 

elencado na lista de credores apresentada pela Recuperanda pelo valor 

de R$ 2.076.713,05, na classe quirografário. Desse modo, pelos mesmos 

motivos expostos acima, estando suspensa a exigibilidade de seus 

créditos, os atos da instituição financeira em apropriar-se de valores das 

contas bancária da empresa recuperanda são irregulares, principalmente 

por corresponderem ao vencimento antecipado do contrato com liquidação 

integral do mesmo, o que implica em privilégio deste credor em detrimento 

aos demais, afrontando o princípio da Lei n°. 11.101/2005, que prevê 

tratamento isonômico. Com efeito, deve ser acolhido o pedido para 

restituição dos valores efetivamente retidos na conta corrente da 

recuperanda, relativo aos contratos em comento, comprovado no valor de 

R$ 1.717.600,00, porém com dedução dos valores mensais da 

contraprestação/trava bancária, vencidos até o presente momento, que 

deverá ser comprovado por meio de cálculo pormenorizado no prazo de 

05 (cinco) dias, concomitante ao depósito judicial no mesmo prazo. 1.3. DA 

RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO SANTANDER A Recuperanda afirma 

que possui vínculo obrigacional com o Banco Santander, firmado em 

momento anterior ao pedido de recuperação judicial, noticiando o desconto 

indevido no valor de R$ 84.935,50, na conta bancária 13-000729-5, 

Agência 4407, oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 

0334407300000008430 e assim como o contrato discutido acima, alega 

não possuir a correta individualização de títulos e a sua retenção 
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automática prejudica a manutenção das atividades da devedora. Em sua 

manifestação, a administradora judicial (ID 14126049), arguiu a existência 

das individualizações dos títulos, devidamente registrados, bem como a 

comprovação da recuperanda na retenção do valor R$ 84.935,50. Cumpre 

registrar que ainda não fora oportunizada a instituição financeira o 

exercício do contraditório e a ampla defesa sobre o tema, esclarece que a 

petição de ID 13255132, colacionado a decisão de ID 14157932 de 

13/07/2018, trata-se de embargos de declaração opostos fora do prazo 

legal (certidão ID13741180), portanto não os conheço. Assim, intime-se o 

BANCO SANTANDER para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pedido de restituição formulado pela Recuperanda. 2. DO PEDIDO 

DE VENDA DIRETA DE VEÍCULO Por meio da petição de ID. 15701276 a 

Recuperanda requer a autorização para a venda direta do veículo 

identificado como FIAT STRADA placa OBQ 3401, ano/modelo 2015/2015, 

para constituição e reforço de seu capital de giro, o que possibilitará a 

manutenção de sua folha de pagamento, aduz ainda, que o bem 

encontra-se livre e desembaraçado e que sua venda não prejudicará as 

atividades da devedora. Intimada a se manifestar, a administradora judicial 

verificou os veículos que compõe o ativo permanente imobilizado 

apresentado com a exordial (ID. 12693636), acostou aos autos extrato 

atualizado do veículo, confirmando que a alienação que recaia sobre o 

bem está baixada, e que o veículo possui duas multas de trânsito. No mais, 

sendo benéfico para as atividades da Recuperanda, não enxerga óbice 

para a autorização da venda direta. A luz do artigo 47 da Lei n.º 

11.101/05, o processo de recuperação judicial, visa à manutenção da 

função social da sociedade empresária devedora. O aumento no capital de 

giro, no presente caso representado pela venda do veículo em comento, 

representa, de acordo com a Recuperanda, a possibilidade de nos meses 

próximos manter os salários dos colaboradores em dia, pagamento de 

despesas corriqueiras e renovação de estoque. Por tais razões, entendo 

que a venda será benéfica para a manutenção das atividades da 

Recuperanda e por corolário para o colégio de credores, inexistindo 

garantias que recaiam sobre o bem, ainda ante ao inexpressivo valor 

deste perante o passivo apurado, e a depreciação temporal e 

despesas/impostos a que dá causa, autorizo, de forma excepcional, a 

venda direta do veículo FIAT STRADA placa OBQ 3401, que deverá ser 

comprovada nos autos assim que realizada, observado preço de 

mercado/Tabela FIPE. 3. DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR 

BLOQUEADO PELA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROLIM DE 

MOURA/RO. Pleiteia a Recuperanda (ID19211404) a liberação do bloqueio 

realizado pela 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO, nos autos 

nº. 0004975-32.2012.8.22.0010, no valor de R$ 28.412.95, informa que a 

distribuição da demanda é de outubro de 2012, e foi sentenciado em 

19/05/2016 com início do cumprimento de sentença em 22/05/2017. 

Extrai-se da pag.02 do documento de ID19211421, que o bloqueio ocorreu 

em 30/10/2017, data anterior ao pedido de recuperação judicial 

(12/04/2018), sendo o pedido somente realizado em 05/04/2019, o que 

afasta a urgência da medida requerida. Ademais, verifica-se na segunda 

página do documento de ID 19211424, que a respeitável decisão exarada 

pelo juízo de Rolim de Moura, adverte sobre o tramite de uma impugnação 

ao cumprimento de sentença que ainda não teve seu mérito apreciado. 

Desse modo, determino a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Rolim de Moura/RO, para prestar informações sobre o objeto 

e a fase em que se encontra a impugnação indicada na decisão de ID 

25248026 dos autos nº. 0004975-32.2012.8.22.0010. Com a juntada da 

resposta do ofício, intime-se a administradora judicial a seu respeito para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. 4. DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO À ENERGISA Pleiteia a 

Recuperanda o bloqueio via Bacenjud na conta na Energisa Mato-Grosso 

(ID. 15719001 03/10/2018), ante o descumprimento da decisão que 

determinou à restituição dos valores submissos a recuperação judicial, 

pagos pela Recuperanda, que somam o importe de R$ 52.235,73, (ID. 

14985578). No entanto, cabe destacar que a referida decisão foi 

suspensa (17/10/2018) por força do Agravo de Instrumento n°. 

1011247-51.2018.811.0000. Ainda, conforme informações do Malote 

Digital (ID. 20400151) a suspensão foi revogada e no mérito recursal foi 

mantida a decisão proferida neste juízo (ID. 14985578). Assim, determino 

cumprimento da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, e defiro 

parcialmente o pedido formulado pelo requerente (ID. 15719001). Intime-se 

a Energisa Mato Grosso, nos termos da decisão de ID 14985578, para 

realizar a restituição dos valores à Recuperanda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), não vislumbrando a necessidade de utilização do 

sistema Bancejud momentaneamente. 5. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

DE BLINDAGEM Sobre a matéria, encartou-se nos autos notória e recente 

decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça a respeito da prorrogação 

da blindagem conferida anteriormente em decisão prévia à assemblear. O 

acórdão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM 

DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11.101/05 – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – 

EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES 

SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o firme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do 

prazo de que trata o art. 6º, §4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, 

deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem 

de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Sem olvidar 

a morosidade das ações que versam sobre recuperação judicial, tendo em 

vista as diversas fases e prazos a serem obedecidos, não é admissível 

que o prolongamento do stay period persista até deliberação final dos 

credores sobre o plano de recuperação e decisão judicial a respeito. 

Assim, na hipótese em apreço, o mais justo é que a prorrogação perdure 

por apenas 180 (cento e oitenta dias), a contar da data designada para a 

primeira convocação da Assembleia Geral de Credores, qual seja, 

23/05/2019. Decisão reformada em parte.” (RAI n.º 1003938-42.2019 

Verifica-se a reforma parcial da decisão, apenas no tocante ao termo final 

da prorrogação, a fim de se estabelecer prazo certo à medida, com 

fixação do termo final ao 180º (centésimo octogésimo) dia a partir da 

primeira assembleia de credores. Dessa forma, o stay period esgotou-se 

em 23 de novembro de 2019. Aportou aos autos manifestação da 

Recuperanda, requerendo a prorrogação do stay period, haja vista não ter 

dado causa ao retardo processual, informou que preocupa-se com o 

recesso forense, quando estará desprotegida do Juiz natural do processo 

e suscetível a ordens de constrição patrimonial, passíveis de prejudicar 

sua atividade empresarial e prejudicar o resultado útil do processo. 

Oportunidade em que, informou processo no qual existe liminar deferida, 

para cumprimento exatamente no dia 23 de novembro de 2019. Noticia já 

ter sofrido bloqueio online no valor de R$ 8.595,78, em suas contas, no dia 

09 de outubro de 2019. Notadamente, o processo recuperacional é 

demasiado complexo, passível de entraves jurídicos – pedidos de 

interessados e envolvidos, recursos, dentre outras medidas pleiteadas em 

seu curso, inclusive, como os demais feitos, pode ser resvalado com o 

acúmulo notório de processos enfrentado pelos juízes de primeira 

instância, somado ao fato da redução do prazo de prorrogação estimado 

necessário ao deslinde do feito. Ademais, não se verifica nos autos 

atraso atribuível à recuperanda, situação que vedaria sua prorrogação. 

Desta feita, com escopo de garantir o resultado útil do processo e dos 

atos já praticados, e ante a urgência da matéria, estampado no risco 

demonstrado pelas recuperandas de constrição patrimonial ocorrida e 

outras na iminência. Registra-se que, com o devido respeito à decisão 

proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça, profiro decisão nessa ocasião 

deparada a novo cenário do feito processual, atual, distinto daquele 

levado outrora ao segundo grau de jurisdição. Pelas razões expostos, 

entendo por presentes os requisitos ensejadores da prorrogação 

perquirida, DEFIRO o pleito para fins de PRORROGAR o prazo do stay 

period (art. 6º, §4º, da LRF) pelo período de 04 meses, a contar desta, 

com fulcro na vasta jurisprudência sobre o tema, sem prejuízo de sofrer 

modificação no momento da apreciação do resultado assemblear. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 6. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

FORMULADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL (ID. 21339343) Aportou 

aos autos petição de ID. 21339343 na qual administradora judicial postula 

pela reconsideração da decisão inicial (ID. 12891120), para o fim de 

determinar à Recuperanda o pagamento do remanescente do saldo da 

remuneração fixada, correspondente à reserva outrora realizada, de 

modo a ser livremente convencionado entre a devedora e a administração 

judicial. Com efeito, a Administradora Judicial fundamentou o seu pedido no 

entendimento proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que despontou intelecção sobre a aplicação da norma contida no art. 24 

§2º da Lei n.º 11.101/05, com desfecho pela aplicação restritiva do 

dispositivo, apenas aos processos falimentares, vejamos a ementa a 

seguir: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO 
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ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESERVA DE 40%. ARTS. 24, § 2º, DA LFRE. 

INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE SOERGUIMENTO. 1. 

Recuperação judicial requerida em 15/12/2015. Recurso especial. 

interposto em 24/3/2017 e concluso ao Gabinete em 11/12/2017. 2. O 

propósito recursal é definir se a regra do art. 24, § 2º, da Lei 11.101/05 - 

que trata da reserva de honorários do administrador judicial - aplica-se 

também aos processos de recuperação ou apenas às ações de falência. 

3. O art. 24, § 2º, da LFRE faculta a reserva de 40% dos honorários do 

administrador judicial para pagamento posterior, providência que se 

condiciona, segundo a mesma norma, à verificação e à realização de 

procedimentos relativos estritamente a processos de falência - (i) 

prestação de contas (após a realização do ativo e a distribuição do 

produto entre os credores); e (ii) apresentação do relatório final da 

falência, indicando valores patrimoniais e pagamentos feitos, bem como as 

responsabilidades com que continuará o falido. 4. Diante disso, uma vez 

que as condições a que se sujeita o pagamento diferido guardam relação 

com procedimentos específicos de processos falimentares, não se pode 

considerar tal providência aplicável às ações de recuperação judicial. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1700700 SP 2017/0248135-5, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019) Desta forma, 

defiro o pedido de reconsideração, para afastar a suspensão do 

pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor devido a Administradora 

Judicial, mantendo-se as determinações inalteradas. 7. DO PEDIDO 

FORMULADO PELO CREDOR MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI-EPP Por 

meio da petição de ID. 21342907, a credora Macro Agronegócios 

EIRELI-EPP, informou que é credora na classe quirografária. Afirma que, 

na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 30.05.2019, teve tolhido 

o seu direito à efetiva voz e voto pela Administradora Judicial. Sustenta 

que, a Administradora Judicial não goza isenção necessária para conduzir 

o processo recuperacional, uma vez que já desempenhou atividades de 

advogada de diversas instituições financeiras privadas, tais como Banco 

Safra e Banco Itaú. Assim, requer a substituição da Administradora 

Judicial. Intimada a se manifestar, a administradora judicial afirma a 

inexistência de impedimento e ausência de qualquer das hipóteses 

taxativas de impedimento, requerendo a total improcedência do pedido. Em 

análise dos autos verifica-se pela Ata de Assembleia de Credores juntada 

no ID. 21840770, que a Administradora Judicial esclareceu aos presentes 

como os trabalhos seriam conduzidos. Do mesmo modo, ficou registrado 

pela Administradora Judicial que foi oportunizado ao credor o exercício do 

direito de voz e voto, bem como deixou consignado no ato assemblear à 

manifestação do credor Macro Agronegócios EIRELI e dos demais 

credores e da devedora. Oportunidade em que, a Administradora Judicial 

registrou na ata que: “a própria recuperanda propôs o prazo de 45 dias, 

os credores de instituições financeiras registraram em ata favoráveis a 

tanto, e que a sugestão do credor quirografário MACRO AGRONEGÓCIOS 

EIRELI (no valor de R$932.100,88)., mostra-se demasiada longa, além de 

estra fundamentada em direito alheio e não em suas próprias 

necessidades de negociação. Como dito, as próprias instituições já 

externaram a necessidade temporal de cada uma, sendo atribuição da 

administração zela pelo processamento do feito dentro do legal. (sic)” 

Ademais, não vislumbro prejuízo à parte credora, uma vez que sua 

proposição de maior prazo de suspensão de 60 (sessenta) dias foi com o 

argumento que as instituições financeiras necessitam de maior prazo para 

deliberar sobre o plano, sugerindo que fosse colocado em votação o 

prazo de 60 (sessenta) dias, e caso não aprovado, seja colocado em 

votação o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com efeito, a 

Administradora Judicial colocou em votação a proposição formulada pela 

devedora com o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para suspender 

assembleia, sendo aprovado pela maioria dos credores presentes, razão 

pela qual indefiro o pedido. No que tange ao pedido de substituição da 

administradora judicial, o credor fundamenta seu pedido com o argumento 

que administradora judicial não goza isenção necessária para conduzir o 

processo recuperacional, uma vez que já desempenhou atividades de 

advogada de diversas instituições financeiras privadas, tais como Banco 

Safra e Banco Itaú. Pois bem, em vista aos documentos colacionados nos 

Ids. 21840787- ss), verifica-se que a pretensão do credor não merece 

prosperar, na medida em que restou demonstrada pela Administradora 

Judicial, que essa atuou como advogada no passado para as duas 

instituições financeiras, não tendo atualmente nenhum vínculo contratual. 

Assim, considerando que o pedido do credor não veio embasado com 

provas e fatos que se revelam suficientes para questionar a idoneidade 

da Administradora Judicial, motivo pelo qual, indefiro o pedido. Assim, 

passo a fazer as seguintes deliberações: 1 – DETERMINO a intimação do 

Banco Daycoval para que devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a respeito dos contratos abordados, o valor comprovadamente 

retido de R$354.479,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e 

setentas e nove reais e quatro centavos) PORÉM com dedução das 

contraprestações mensais vencidas até a presenta data, mediante 

depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar novos 

débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Deverá o credor apresentar nos autos 

demonstrativo pormenorizado das deduções, no prazo de 05 dias. 2 – 

DETERMINO a intimação do Banco Safra, para que devolva, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, o valor comprovadamente retido de R$ 

1.717.600,00 (um milhão setecentos e dezessete mil seiscentos reais), 

mediante depósito judicial, PORÉM com dedução das contraprestações 

mensais vencidas até a presenta data, mediante depósito judicial, bem 

como para que se abstenha de realizar novos débitos com a mesma 

finalidade, sob pena de multa diária que fixo em R$3.000,00 (três mil reais). 

Deverá o credor apresentar nos autos demonstrativo pormenorizado das 

deduções, no prazo de 05 dias. 3 – Decorridos os prazos dos itens 1 e 2, 

lavre-se certidão pela Secretaria sobre a existência dos comprovantes de 

depósito judicial e demonstrativos pormenorizados dos valores, e retornem 

os autos conclusos para análise de eventual bloqueio on line do valor 

remanescente ao depósito ou integral retido, caso os cálculos não 

contemplem informação clara sobre as contraprestações contratadas e 

vencidas. 4 - Não conheço dos embargos declaratórios por intempestivos. 

Determino a intimação do Banco Santander, para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de restituição formulado pela 

Recuperanda. Após, voltem-me os autos conclusos. 5 – AUTORIZO a 

venda direta do veículo FIAT STRADA, placa OBQ 3401, que deverá ser 

devidamente comprovada nos autos pela Recuperanda assim que 

realizada, observado valor de mercado/tabela FIPE. 6 - DETERMINO a 

expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de 

Moura/RO, para prestar informações sobre o objeto e a fase em que se 

encontra a impugnação indicada na decisão de ID 25248026 dos autos nº. 

0004975-32.2012.8.22.0010. 7 - Dou cumprimento à decisão do E. Tribunal 

de Justiça e determino à ENERGISA S/A restitua à recuperanda o valor de 

R$ 52.235,73 (cinquenta e dois mil duzentos e trinta e cinto reais e setenta 

e três centavos), no prazo de 48 horas, cujo fato gerador ocorreu 

previamente ao pleito recuperacional, que deverá ser realizado na conta 

judicial vinculada a estes autos, sob pena de multa de R$ 500,00 ao dia. 8 

- DEFIRO o pedido de reconsideração, para afastar a suspensão do 

pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor devido a Administradora 

Judicial, mantendo-se as determinações inalteradas. 9 – INDEFIRO o 

pedido de ID. 21342907. 10 – ACOLHO a manifestação do Parquet de ID. 

13187309, e considerando a juntada da ata de assembleia (ID. 

23453362-seguintes), com manifestação do credor divergente (ID. 

23772785) e da recuperanda (ID. 24025160), renove-se vista dos autos 

ao douto representante do Ministério Público para elaboração de parecer. 

Após, venham-me os autos conclusos para eventual homologação do 

plano. 11 - INTIME-SE a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente para a Administradora Judicial os demonstrativos e notas 

explicativas justificando as alterações ocorridas no saldo das contas 

contábeis patrimoniais do balancete do mês de abril de 2019. Decorrido 

esse prazo, deverá a administradora ser intimada para manifestar-se 

também em 05 (cinco) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA OAB - SP303643 (ADVOGADO(A))

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Aliança Metalurgica (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ETERNIT S A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

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

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002824-96.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por Prol 

Indústria Metalúrgica EIRELI, cujo processamento foi deferido em 23 de 

abril de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão 

registrada sob ID. 15529142, reconheceu a essencialidade dos veículos e 

dos bens imóveis, bem como determinou a intimação das instituições 

financeiras, sendo o Banco Bradesco, Banco Safra e Banco Santander 

para realizarem a devolução dos valores a serem restituídos à 

Recuperanda. Em seguida a Recuperanda peticionou alegando a 

existência de erro material na decisão, pugnando pela correção das 

divergências de dados, o que foi deferido na decisão de ID. 15553401. No 

petitório de ID, 15600049 a Recuperanda informou que o Banco Bradesco 

se negou a receber ofício. Desta forma, requereu o cumprimento da ordem 

judicial através do Oficial de Justiça, o que foi deferido na decisão de ID. 

156100025. O Banco Santander (BRASIL) S.A. se manifestou para 

informar ciência da decisão proferida no ID. 15529142 a qual determinou a 

devolução de valores supostamente retidos indevidamente (ID. 15661308). 

Em seguida, apresentou petição informando a interposição de Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1011350-58.2018.8.11.0000 (ID. 15665161), no 

qual foi deferido efeito suspensivo pleiteado (ID. 15767844). O Banco 

Safra se manifestou para informar a interposição de Recurso de Agravo 

de Instrumento n. 1011278-71.2018.8.11.0000 (ID. 15711947), no qual foi 

deferido efeito suspensivo pleiteado (ID. 15767841). O Banco Bradesco 

S.A. se manifestou para informar a interposição de Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1011339-29.2018.8.11.0000 (ID. 15727483), no qual foi 

deferido efeito suspensivo pleiteado (ID. 15974351). A Administradora 

Judicial apresentou a relação de credores, nos termos do artigo 7º, § 2º e 

do artigo 22, inciso I, alínea “e”, da Lei 11.101/2005, no dia 09 de outubro 

de 2018 (ID. 15850143). Foram prestadas as informações requisitadas, 

conforme decisão proferida no ID. 16009092. O Itaú Unibanco S/A 

apresentou objeção ao plano de recuperação judicial no ID. 16689281. Por 

meio da petição de ID. 16780351 a Recuperanda formulou pretensão para 

que seja suspenso o procedimento de consolidação da propriedade do 

imóvel registrado sob a matrícula n. 11.379, de sua propriedade, contudo, 

foi dada em garantia ao Banco Bradesco S/A, o que foi acolhido na 

decisão proferida no ID. 16987190. Foi determinado no dia 11 de dezembro 

de 2018, a expedição do edital previsto no art. 55, parágrafo único e art. 

7º, §2º, ambos da Lei n. 11.101/05 (ID. 16987190), o qual foi publicado no 

dia 24 de janeiro de 2019 no Diário Oficial n. 27429 (ID. 17577649). O 

Banco do Brasil S/A apresentou objeção ao plano de recuperação judicial 

no ID. 17367083. O Voestalpine Meincol S/A apresentou objeção ao plano 

de recuperação judicial no ID. 17682936. Aportou cópia do acórdão 

proferido no RAI n. 1011278-71.2018.8.11.0000, no qual foi provido 

parcialmente (ID. 17789695). Aportou cópia do acórdão proferido no RAI n. 

1011339-29.2018.8.11.0000, no qual foi provido parcialmente (ID. 

17804170). O Banco Bradesco S.A. se manifestou para informar a 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1001039-71.2019.8.11.0000 (ID. 17852055), no qual foi deferido efeito 

suspensivo pleiteado (ID. 15974351). O Banco Santander (Brasil) S.A. 

juntou cópia do acórdão proferido no RAI n. 1011350-58.2018.8.11.0000 

(ID. 17883461). Aportou cópia do acórdão proferido no RAI n. 

1011350-58.2018.8.11.0000, no qual foi provido para restabelecer a trava 

bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia 

fiduciária de recebíveis, prevista nas Cédulas de Crédito Bancário nº 

0033440729000000084-0, vinculada à agência 4407 e conta-corrente n. 

130009307 (ID. 17932966). O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou 

objeção ao plano de recuperação judicial no ID. 17970490. O Banco 

Bradesco S.A. apresentou objeção ao plano de recuperação judicial no ID. 

18126818. O Multiaços Indústria e Comércio apresentou objeção ao plano 

de recuperação judicial (ID. 18509150). No petitório registrado no ID. 

18586571 a Recuperanda informou que celebrou o contrato com a 

Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD, por meio do 

contrato nº 67/2016, inclusive, informou que os serviços foram 

executados, porém estão pendentes de pagamento proporcional a Nota 

Fiscal nº 000.014.914, no montante de R$ 144.537,16 (cento e quarenta e 

quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). 

Acrescenta que, a Execução Fiscal nº 200.4.36.00.007833-3, em tramite 

na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, foi determinado o 

bloqueio judicial (BACENJUD) das contas da empresa, no valor de R$ 

41.498,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais). Assim, 

a Recuperanda requereu em caráter de urgência, a intimação da CAERD 

para efetuar o pagamento da Nota Fiscal nº 0000.014.914, no montante de 

R$ 144.537,16 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinte e sete 

reais e dezesseis centavos), bem como seja expedido oficiado à 1ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, para que autorize 

a transferência dos valores bloqueados em conta que será informada pela 

Recuperanda. Na decisão proferida no ID. 18653198 acolheu à retificação 

da lista de credores e determinou a intimação do administrador judicial para 

manifestar sobre o pedido da Recuperanda. Por sua vez, a Administradora 

Judicial manifestou-se favorável aos pleitos da recuperanda, pelas razões 

alhures mencionadas, devendo-se constar a ressalva de que a 

Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD poderá, no prazo de 

05 dias, apresentar as razões jurídicas que eventualmente impeça o 

pagamento dos serviços prestados pela recuperanda, cuja justificativa 

deverá ser apresentada nestes autos, com documentos idôneos. 

Opina-se, ainda, que tais valores sejam aplicados rigorosamente nas 

atividades da recuperanda (ID. 18773766). Na decisão proferida no ID. 

19290500 determinou a intimação da CAERD a fim de efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 144.537,16 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e 

trinte e sete reais e dezesseis centavos), referente aos serviços 

prestados pela Recuperanda, conforme discriminados na nota fiscal nos 

ids 18586574, 18586575 e 18586576, ou, comprovar de formal documental 

que já realizou o pagamento, bem como determinou a expedição de ofício 

ao juízo da 1ª Vara Federeal da Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso. No ID. 19361189 a Recuperanda comprovou o protocolo do ofício 
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junto a Companhia De Águas e Esgotos De Rondônia – CAERD. A 

Companhia De Águas e Esgotos De Rondônia – CAERD manifestou-se 

através do petitório registrado no ID. 19443816 para informar que a 

empresa recuperanda possui o saldo no valor de R$144.537,16 (cento e 

quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis 

centavos). Acrescenta que, o Ministério Público de Contas determinou a 

imediata suspensão da execução da Ata de Registro de Preços nº 

29/2016/CAERD, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2016, bem como a 

Companhia suspendeu todo e qualquer pagamento para a referida 

Empresa PROL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA, até que se apure as 

suspeitas de irregularidades apontadas. Assim, enquanto não forem 

apuradas as devidas responsabilidades a Companhia fica impossibilitada 

de fazer qualquer pagamento referente a esse contrato, para 

comprovação do alegado, seguem cópias do Processo junto ao TCE. 

Juntou documentos (ID. 19443817). Aportou cópia do acórdão proferido 

no RAI n. 1001039-71.2019.8.11.0000, no qual foi desprovido por 

unanimidade (ID. 19716741). Na petição de ID. 19837861 a Recuperanda 

requereu que seja realizada penhora online, por meio do sistema 

BACENJUD, nas on-line contas bancárias da Companhia de Águas e 

Esgoto de Rondônia – CAERD, bem como das instituições financeiras: 

Banco Santander, Banco Safra e Banco Bradesco, por conseguinte a 

liberação dos valores retidos depositados judicialmente. O Banco 

Bradesco S/A protocolou petição no ID. 20023387, requerendo a 

expedição de alvará judicial para o levantamento, do valor de R$ 

264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis 

reais e noventa e nove centavos). A Recuperanda manifestou pela 

improcedência do pedido do Banco, bem como requereu o reconhecimento 

da litigância de má-fé do credor (ID. 20201387). Petitório de ID. 20249912 – 

A Administração Judicial requereu prorrogação do prazo em 05 (cinco) 

dias para manifestar-se nos autos. Em cumprimento a decisão proferida 

no ID. 20384794, o Banco Bradesco S/A manifestou-se no ID. 20553487, o 

Banco Safra S/A manifestou-se no ID. 20598688 e o Banco Santander S/A 

manifestou-se no ID. 20601915. A Administradora Judicial requereu a 

intimação da Recuperanda para apresentar data, horário e local para a 

realização do conclave (ID. 21052871). Oportunamente, a Administradora 

Judicial apresentou parecer registrado no ID. 21289603, manifestando nos 

seguintes termos: “a) Pela intimação da COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD, para efetuar o pagamento da nota 

fiscal nº 000.014.914, no montante de R$ 144.537,16 (cento e quarenta e 

quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), tendo 

em vista que não trouxe documentos que comprovam a suspensão do 

pagamento do trabalho executado pela Recuperanda. b) Pela intimação do 

Banco Santander S/A para restituir em favor da Recuperanda, o valor 

bloqueado indevidamente no montante de R$ 7.860,59 (sete mil oitocentos 

e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), no prazo legal, sob pena 

de multa diária a ser aplicada por este juízo. c) Pela intimação do Banco 

Safra S/A para restituir em favor da Recuperanda, o valor bloqueado 

indevidamente no montante total de R$ 26.850,67 (vinte e seis mil 

oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), no prazo legal, 

sob pena de multa diária a ser aplicada por este juízo. d) Pela expedição 

do Alvará Judicial em favor do Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 

264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis 

reais e noventa e nove centavos), na conta informada no id. 20023389” 

(sic). A Administradora Judicial apresentou o relatório de atividades da 

recuperanda referente ao período de julho a dezembro de 2018 (ID. 

21601721). Em razões das objeções apresentadas ao plano de 

recuperação, em 10 de julho de 2019, foi determinada a intimação da 

devedora para apresentar data e local para realização de Assembleia 

Geral de Credores, nos termos do artigo 56, da Lei n. 11.101/05 (ID. 

21539441). O credor Banco Bradesco S/A manifestou-se nos autos 

requerendo que seja determinado ao Sr. Administrador Judicial que realize 

vistoria in loco nos imóveis registrados nas matrículas nº 24.424 e nº 

11.379, para que seja constatada a não utilização do bem registrado na 

matrícula n° 11.379 no desempenho das atividades empresarias da 

recuperanda, bem como seja afastada a essencialidade do bem garantidor 

no desempenho das atividades da recuperanda, permitindo assim a 

consolidação do imóvel registrado na matrícula n. 11.379, serviço notarial 

de Várzea Grande/MT, utilizado como garantia do contrato CCB no 

237/2647/0809 (ID. 21729968). Em cumprimento com a determinação, à 

empresa Recuperanda indicou como data para realização da Assembleia 

Geral de Credores o dia 15 de outubro de 2019, às 09h00min (Primeira 

Convocação) e 22 de outubro de 2019, às 09h00min (segunda 

convocação). Requerendo ainda, o processamento das petições de Ids. 

19837851, 20023387, 20553479, 20598672, 20601909, e 21289591, em 

autos apartados, sendo o presente pleito admitido dentro dos preceitos 

constitucionais, conforme fundamentado acima, para fim de evitar tumulto 

processual e a prorrogação do prazo de blindagem previsto no artigo 6º, 

§4º da Lei n. 11.101/05 até a homologação do plano de recuperação 

judicial pela comunidade credora (ID. 21765502). A empresa recuperanda 

peticionou nos autos, em 05 de agosto de 2019, requerendo a concessão 

do prazo de 15 (quinze) dias para a recuperanda apresentar Aditivo ao 

Plano de Recuperação Judicial (ID. 22353550). Ato contínuo, a 

Administradora Judicial em conjunto com a Recuperanda, peticionou nos 

autos requerendo a designação da Assembleia Geral de Credores, 

sugerindo os dias 05 de dezembro de 2019 para a Primeira Convocação e 

12 de dezembro de 2019 para a Segunda Convocação (ID. 23763102). A 

Administradora Judicial apresentou parecer opinando pelo deferimento do 

pedido de prorrogação do “stay period”, pela alteração da data da AGC 

para que a primeira convocação seja no início do mês de dezembro de 

2019, sendo que a nova data será apresentada, em conjunto, pela 

Administradora Judicial e a devedora, no prazo de 05 dias, 

independentemente de novo intimação; o deferimento do pedido de 

apresentação de Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, no prazo 

improrrogável de 15 dias, devendo constar no edital de convocação dos 

credores à Assembleia Geral de Credores, que o plano original e o aditivo 

sejam submetidos à discussão e aprovação no conclave (ID. 23716813). 

A Recuperanda apresentou o aditivo ao Plano de Recuperação, 

juntamente com o Laudo de Viabilidade e Econômico-Financeiro, Laudo de 

Avaliação dos ativos, ambos elaborados por profissional legalmente 

habilitado, nos termos dos incisos II e III do art. 53 da Lei n. 11.101/2005, 

requerendo o recebimento do presente aditivo ao plano de recuperação 

judicial dando publicidade por meio de edital, em concordância com o artigo 

53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 (IDS. 23813533; 23813534; 

23813535; 23813539; 23813540; 23814345; 23814346). Em novo petitório, 

registrado sob o ID. 26690959, a Administradora Judicial e a Recuperanda 

apresentaram novas datas para a realização do ato assemblear, sendo 

03/03/2020, às 09h00min (Primeira Convocação) e 10/03/2020, às 

09h00min (Segunda Convocação), requerendo a designação da 

Assembleia Geral de Credores. Por fim, colheu-se o parecer do Ministério 

Público afirmando pela desnecessidade de intervenção ministerial nas 

ações recuperacionais, oportunidade em que opinou favorável ao pedido 

de prorrogação do prazo de blindagem, até a decisão judicial que 

homologue, ou não, o plano de recuperação, bem como requereu que seja 

realizada urgentemente assembleia geral de credores (IDS. 26976490- 

26976863). Os autos vieram conclusos. É o que compete relatar. 

Fundamento e decido. Pois bem. Tem-se que a Recuperanda requereu que 

o pedido de restituição de valores, sejam processados em autos 

apartados (ID. 21765502). Não vislumbro neste momento possibilidade, 

legalidade ou necessidade da autuação em apartado, razão pela qual, 

indefiro o pedido de formação de autos em apartado. Superada a questão, 

passo a analisar as questões pendentes. I – DO PEDIDO DA 

RECUPERANDA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTE AO 

CONTRATO N.º 067/2016 – CAERD A Recuperanda informou que celebrou 

o contrato nº 67/2016, com a Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia 

– CAERD, inclusive, os serviços foram executados, porém estão 

pendentes de pagamento, no montante de R$ 144.537,16 (cento e 

quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis 

centavos). Assim, requer que seja realizada a penhora online, via sistema 

BACENJUD, nas contas da companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – 

CAERD, tendo em vista a ausência do cumprimento da decisão do ID. 

19290500, que determinou o efetivo pagamento da mencionada quantia. 

Instada a se manifestar, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – 

CAERD manifestou-se através do petitório registrado no ID. 19443816 

informou que a empresa Recuperanda possui o saldo no valor de 

R$144.537,16 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete 

reais e dezesseis centavos). Acrescenta que, o Ministério Público de 

Contas determinou a imediata suspensão da execução da Ata de Registro 

de Preços nº 29/2016/CAERD, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2016, 

bem como a Companhia suspendeu todo e qualquer pagamento para a 

referida Empresa Prol Indústria Metalúrgica LTDA, até que se apurem as 

suspeitas de irregularidades apontadas. Assim, enquanto não forem 

apuradas as devidas responsabilidades a Companhia fica impossibilitada 

de fazer qualquer pagamento referente a esse contrato, para 

comprovação do alegado, seguem cópias do Processo junto ao TCE. 
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Juntou documentos (ID. 19443817). A Administradora Judicial (ID. 

21289603), manifestou-se pela inexistência de fundamento jurídico para 

acolher a tese presentada pela Companhia de Águas, em relação à 

impossibilidade de efetuar o pagamento do serviço já prestado. Assim, 

com base nas documentações trazidas e em razão do princípio da 

preservação das atividades da empresa, diante da quadro fática aqui 

delineada, assiste razão o pedido da Recuperanda, quanto à necessidade 

do pagamento da nota fiscal n. 000.014.914, no montante de R$ 

144.537,16 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais 

e dezesseis centavos). Pois bem. Analisando detidamente as informações 

trazidas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, 

observo que no Ofício n. 322/2018/CAEX/GAECO, cujo teor se refere à 

manifestação do Ministério Público Estadual, requisita informações ao 

Diretor da Companhia solicitando informações dos processos 

administrativos, especificamente ao Processo Administrativo n.º 

1146/2015, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2016/CAERD/RO e Ata 

de Registro de Preços nº 029/2016/CAERD, no qual a empresa 

Recuperanda participou do pregão. Em que pese os elementos trazidos 

pela Recuperanda, bem como pela Companhia de Águas e Esgotos de 

Rondônia – CAERD, não resta esclarecidos efetivamente os fatos, desse 

modo, ad cautelam, em face das insuficiências dos dados concretos para 

as deliberações necessárias, quanto a determinação ou não do bloqueio 

online, resta necessário solicitar informações aos pontos levantados. 

Sendo assim, determino que a Companhia de Águas e Esgosto de 

Rondônia - CAERD para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a 

cópia integral do processo administrativo junto ao Tribunal de Contas. II. 

DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1011350-58.2018.8.11.0000 – BANCO 

SANTANDER Aportou aos autos manifestação da Recuperanda, 

requerendo o cumprimento da decisão exarada nos Embargos de 

Declaração em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1011350-58.2018.8.11.0000, para que seja realizada a penhora online, via 

sistema BACENJUD, nas contas do Banco Santander (CNPJ n. 

90.400.888/0001-42) na quantia de R$ 94.333,85 (noventa e quatro mil, 

trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como após 

realizado a penhora dos referidos valores, sejam imediatamente 

vinculados à conta bancária da Recuperanda (ID. 19837861). A instituição 

financeira (ID. 20601915) manifestou-se, inicialmente, pelo indeferimento 

do pedido, tendo em vista que não deve haver a devolução dos valores 

relativos à tarifa bancária, uma vez que restou claro a 

extraconcursalidade dos valores bloqueados, sendo que ainda, informou a 

ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, razão pela qual 

se deve aguardar o julgamento definitivo para posterior análise na 

devolução ou não dos valores bloqueados. A Administradora Judicial (ID. 

21289603), informa que análise do pedido, pautou-se no acórdão da 

Câmara do E. TJMT, sob a relatoria do E. Desembargador Rubens de 

Oliveira Santos Filho. Assim, apresentou parecer pelo deferimento parcial 

dos valores em relação ao credor Banco Santander, no montante de R$ 

7.860,59 (sete mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e nove 

centavos), no prazo legal, sob pena de multa diária a ser aplicada por este 

juízo. Inicialmente, insta ressaltar que o acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento n. 1011350-58.2018.8.11.0000 somente admitiu a validade da 

cláusula contratual que prevê a cessão fiduciária de recebíveis, e 

autorizou que só os valores relativos a ela sejam debitados da conta. A 

esse respeito, o Exmo., Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (Relator), 

fixou em seu voto: “Posto isso, nego provimento aos Embargos de 

Declaração. De ofício, corrijo o erro material existente no aresto de id n. 

5991955, para consignar que o resultado do acórdão proferido no Agravo 

de Instrumento n. 1011350-58.2018.8.11.0000 seja pelo parcial provimento 

apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela 

instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista na 

Cédula de Crédito Bancário nº 0033440729000000084-0, vinculada à 

agência 4407 e conta-corrente n. 130009307” (sic). Em análise dos 

extratos bancários trazidos pela Recuperanda, os valores solicitados se 

referem à Cédula de Crédito Bancário n. 0033440729000000084-0, 

conforme apontado pela Administradora Judicial em seu parecer, o Banco 

Santander cobrou indevidamente os juros, multas e IOF referente ao 

período em que foi protocolado o pedido da Recuperação Judicial 

formulado em 14.04.2018, no valor de R$ 7.860,59 (sete mil, oitocentos 

sessenta reais e cinquenta nove centavos) (ID. 21289603 – Pág. 17). Ante 

o exposto, deve ser acolhido parcialmente o pedido para restituição dos 

valores efetivamente retidos na conta corrente da Recuperanda, 

comprovados no valor de R$ 7.860,59 (sete mil oitocentos sessenta reais 

e cinquenta nove centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, no que se refere aos demais valores solicitados pela 

Recuperanda, verifico que não deve ser restituídos por trata-se dos 

recebíveis da Cédula de Crédito Bancário n. 0033440729000000084-0 e 

os demais em razão da natureza extraconcursal, bem como, ínclito 

verificar que o agravo de instrumento restabeleceu a trava bancária e 

consequente legalidade na retenção de tais valores que se pretendiam a 

liberação, não restando autorizado a devolução desses valores. III. DO 

PEDIDO DA RECUPERANDA PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1011278-71.2018.8.11.0000 – BANCO 

SAFRA S/A A Recuperanda também requereu a restituição de valores 

debitados indevidamente das contas da Recuperanda, requerendo que 

seja realizada a penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas do 

BANCO SAFRA (CNPJ n. 58.160.789/0001-28) na quantia de R$ 

414.576,18 (quatrocentos e catorze mil, quinhentos e setenta e seis reais 

e dezoito centavos), bem como após realizado a penhora dos referidos 

valores, sejam imediatamente vinculados à conta bancária da 

Recuperanda, sendo os dados bancários apresentados ao final daquele 

petitório. Instada a se manifestar, a instituição financeira, manifestou pelo 

indeferimento do pedido pretendido pela Recuperanda, bem como a 

condenação nas penas inerentes à litigância de má-fé, nos termos do art. 

81 do CPC. Oportunamente, a Administradora Judicial apresentou parecer 

favorável apenas para o Banco Safra restituir o valor bloqueado 

indevidamente, no montante de R$ 26.850,67 (vinte e seis mil oitocentos e 

cinquenta reais e sessenta e sete centavos), no prazo legal, sob pena de 

multa diária a ser aplicada. Pois bem. Analisando detidamente os extratos 

bancários trazidos pela Recuperanda, denota-se que os valores de R$ 

310.000,00 (trezentos e dez mil reais) e R$ 77.725,51 (setenta e sete mil 

setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), referem-se 

às Cédulas de Crédito Bancário nºs. 210922 e 210923, e em cumprimento 

ao acórdão profer ido no Agravo de Instrumento n. 

1011278-71.2018.8.11.0000, esses valores não devem ser restituídos a 

Recuperanda. No que concerne, aos valores destacados pela 

Administradora Judicial na Pág. 21 – ID. 21289603, verifico que se referem 

aos juros, tarifas e impostos oriundos do saldo negativo da Conta Corrente 

n. 2396-4, conforme informado pela Administradora Judicial o limite de 

cheque especial está relacionada na lista de Credores, razão pela qual 

devem ser restituídos a Recuperanda no importe de R$ 26.850,67 (vinte e 

seis mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). Com 

efeito, deve ser acolhido o pedido para restituição dos valores 

efetivamente retidos na conta corrente da Recuperanda, relativo aos 

juros, tarifas e impostos oriundo do saldo negativo, limite especial, 

comprovado no valor de R$ 26.850,67 (vinte e seis mil oitocentos e 

cinquenta reais e sessenta e sete centavos). INTIME-SE o Banco Safra 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação 

da presente decisão, restitua à recuperanda a importância de R$ 

26.850,67 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete 

centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com 

fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. Diante da urgência que o 

caso requer, PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO POR OFÍCIO, que deverá ser 

expedido pela Sra. Gestora Judiciária e entregue aos advogados da 

Recuperanda para seu efetivo cumprimento. IV. DO PEDIDO DA 

RECUPERANDA PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N° 1011339-29.2018.8.11.0000 – BANCO BRADESCO A 

Recuperanda requereu a devolução dos valores em sua conta corrente 

pela instituição Banco Bradesco, para determinar a liberação imediata dos 

valores retidos indevidamente, já depositados judicialmente (Id. 3779233 - 

DOC. 07) no montante total de R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e 

quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) , bem 

como a penhora online, via sistema BACENJUD no valor remanescente de 

R$ 96.876,41 (noventa e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e 

quarenta e um centavos), nas contas da Instituição Bancária Bradesco, 

totalizando o montante de R$ 361.213,40 (trezentos e sessenta e um mil, 

duzentos e treze reais e quarenta centavos), com a devida transferência 

dos valores à conta corrente da Recuperanda. Por sua vez, o credor 

Banco Bradesco manifestou sobre a petição da Recuperanda, requerendo 

o indeferimento do pedido da devedora – sobre a restituição de valores, 

bem como reiterou a expedição do alvará judicial ao seu favor e, por fim, a 
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condenação da Recuperanda em litigância de má-fé. A Administradora 

Judicial manifestou-se pelo indeferimento do pedido da Recuperanda e 

pelo deferimento do levantamento em favor do Banco Bradesco S/A. Pois 

bem. Ressalto o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 

1011350-58.2018.8.11.0000 somente admitiu a validade da cláusula 

contratual que prevê a cessão fiduciária de recebíveis, e autorizou que só 

os valores relativos a ela sejam debitados da conta. A esse respeito, o 

Exmo., Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (Relator), nos embargos 

de declaração fixou em seu voto: “A decisão embargada admitiu a 

validade da cláusula contratual que prevê a cessão fiduciária de 

recebíveis, e que autorizou que somente os valores relativos a ela sejam 

debitados da conta. Os litigantes firmaram a Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo – Capital de Giro nº 351/11026150, com cláusula de cessão 

fiduciária da totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Plastibrás 

Indústria e Comércio LTDA, decorrentes da emissão de Duplicatas 

(agência 2647-6, conta-corrente 156-2), e a Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo – Capital de Giro nº 237/2647/0809, garantida por alienação 

fiduciária do imóvel registrado na matrícula n. 11.379, serviço notarial de 

Várzea Grande. Ao final, na parte dispositiva constou expressamente que 

foi dado parcial provimento ao Recurso apenas para restabelecer a trava 

bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia 

fiduciária de recebíveis, prevista no contrato. Por conseguinte, a 

embargante faz jus unicamente aos recebíveis dos direitos creditórios de 

titularidade da PLASTIBRÀS. Não foi permitido nenhum desconto fora do 

parâmetro fixado na cessão de créditos. Logo, havendo o recebimento de 

uma duplicata nessa conta, que é garantia de pagamento da CCB 

351/11026150, por se tratar de cessão fiduciária, pertence ao Banco, e é 

seu direito reter esse crédito. Outros abatimentos que não se relacionem a 

essa situação não podem, evidentemente, ser efetuados na conta da 

recuperanda. Desse modo, demais débitos que não aqueles 

exclusivamente alusivos aos recebíveis da PLASTIBRÁS são indevidos. 

Essa informação deverá ser levada ao juízo a quo, que dará cumprimento 

ao que ficou consignado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento. 

À vista do exposto, não houve omissão no aresto impugnado. Posto isso, 

nego provimento aos Embargos de Declaração” (sic). Passo analisar os 

extratos e documentos juntados pela Recuperanda, as duas operações de 

transferências realizadas pela instituição financeira, da PLASTIBRÁS para 

a PROL, sendo a primeira no dia 14.05.2018 , no valor de R$ 176.224,66 

(cento e setenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

seis centavos) e a segunda no dia 28/05/2018 , no valor de R$ 88.112,33 

(oitenta e oito mil cento e doze reais e trinta e três centavos), as quais 

posteriormente foram debitadas na conta da PROL , totalizando o valor de 

R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis 

reais e noventa e nove centavos) é devido ao Banco Bradesco, nos 

termos do que restou consignado no v. acórdão do TJMT. No que 

concerne ao valor de R$ 96.876,41 (noventa e seis mil, oitocentos setenta 

seis e quarenta um centavo), verifica-se que no primeiro extrato 

apresentado pela Recuperanda (ID. 14443876), constou, em 26.07.2018, o 

referido valor como debitado. Contudo, na análise dos novos extratos 

apresentados a Administradora Judicial, referente aos meses de junho e 

julho/2018, pode-se perceber que o valor foi cobrado em 06.08.2018, 

sendo excluído posteriormente no mês de setembro/2018. Desse modo, 

indefiro o pedido da recuperanda, ressalto que o agravo de instrumento 

restabeleceu a trava bancária e consequente legalidade na retenção de 

tais valores que se pretendiam a liberação, não restando autorizado a 

devolução desses valores. EXPEÇA-SE alvará do valor depositado no ID. 

20023542 em favor do Banco Bradesco, na conta indicada na Pág. 3 – ID. 

20023389. V- DO PEDIDO DE PROROGAÇÃO DE BLINDAGEM Analisando 

detidamente os autos, entendo que comporta acolhimento o pedido 

formulado pela Recuperanda ID. 21765502, para prorrogação do chamado 

prazo de blindagem. Verifico que a decisão que deferiu o processamento 

da presente Recuperação Judicial foi deferido em 23.04.2018, tendo a 

Recuperanda apresentado o respectivo Plano de Recuperação em 

09.07.2018 e, portanto, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no 

artigo 53, da Lei n. 11.101/05. Vê-se, ainda, que o edital contendo a 

relação de credores apresentada pela Administradora Judicial (art. 7, §2º) 

e o aviso de recebimento do plano, foi publicado em 06.08.2018, 

exaurindo-se o prazo para a apresentação de eventuais objeções ao 

plano de recuperação judicial em 11.10.2018. Somente com a vinda dos 

autos, depois de já transcorrido o prazo estabelecido pelo § 1º, do art. 56 

da Lei n. 11.101/05, conclui-se, portanto, que a Recuperanda vêm 

observando rigorosamente os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, 

até o momento, nenhum interesse procrastinatório, razão pela qual não 

podem ser penalizadas por eventual ineficiência de servidores, entraves 

ocasionados por acúmulo de serviço ou outros fatores exógenos que 

tenham gerado atraso na tramitação do processo. Oportuno destacar que 

nesse prazo de 180 dias, que se constitui em uma espécie de moratória 

imposta pela lei, e no qual terá seu patrimônio protegido de iniciativas 

individuais de execução, que o devedor poderá trabalhar junto aos 

credores para criar um ambiente favorável à negociação coletiva. Todavia, 

entendo que uma vez escoado o prazo de blindagem sem que tenha 

ocorrido a Assembleia Geral de Credores, necessária em razão das 

objeções opostas ao plano, às ações e execuções individuais poderão 

ser retomadas, inviabilizando assim o ajuste coletivo que terá por fim 

deliberar sobre o plano muitas vezes elaborado com base na 

reestruturação de dívidas negociadas durante esse período, contrariando 

o princípio da preservação da empresa. A regra do art. 6º, § 4º, da Lei n. 

11.101/05 também tem sido flexibilizada pela jurisprudência, já 

encontrando precedente em decisões do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, como se infere pelos arestos a seguir colacionados: “CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E 

JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS 

PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE 

DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O 

prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas 

em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 

11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso 

concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos 

comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou 

indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de 

recuperação que apresentou. 2 - Na hipótese dos autos, a constrição 

efetuada pelo Juízo do Trabalho ocorreu antes da aprovação do plano de 

recuperação judicial apresentado pela suscitante e após o prazo de 180 

dias de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedora. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO.” (AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) 

(destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O 

JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO 

CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO 

ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. 1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário em contrato de 

compra e venda com reserva de domínio não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, sendo vedada, porém, a retirada dos bens objeto do 

contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude 

o art. 6º, § 4º, da mesma lei. 2. Essa proibição de retirada dos bens do 

estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade 

produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação 

judicial. 3. No caso dos autos, como o processamento da recuperação 

judicial foi deferido em 14.10.2010, o prazo de 180 dias previsto na Lei de 

Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que o escoamento do 

prazo sem a apresentação do plano de recuperação judicial não se deveu 

a negligência da suscitante, mas sim à determinação da suspensão do 

processo de recuperação em vista de dúvida surgida acerca da 

competência para o julgamento do feito. 4. Diante disso, como não se pode 

imputar à sociedade recuperanda o descumprimento do prazo de 180 dias, 

e tendo em conta que o deferimento imediato do pedido de busca e 

apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e o futuro plano 

de recuperação judicial, já que os bens objeto do contrato de compra e 

venda com reserva de domínio, no caso, são o "coração de uma usina de 

açúcar e álcool", mostra-se correta a manutenção dos referidos bens na 

posse da suscitante, até ulterior deliberação. 5. Agravo regimental a que 

se nega provimento.” (AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Segunda Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012) (destaquei) Ante 

o exposto, em atendimento ao princípio da preservação da empresa, 

ACOLHO o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no 

artigo 6º, §4º, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores 

sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito. VI. 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO DE ID. 
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22353549 – ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Diante das 

objeções ao plano de recuperação judicial que se encontram nos autos, 

convoco a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de 

recuperação judicial, que deverá se realizar em 03 de março de 2020, às 

09h00min, em primeira convocação, e em 10 de março de 2020, às 

09h00min, em segunda convocação, no Espaço CDL – Município de 

Várzea Grande, na Rua Miguel Leite, n. 252, Centro Norte, Várzea 

Grande/MT, CEP: 78.110-645. EXPEÇA-SE edital, com urgência, para 

conhecimento dos credores e terceiros interessados, nos termos do art. 

36 da Lei n. 11.101/05, disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, 

contendo a advertência de que os credores deverão observar os 

preceitos do § 4º do art. 37 da Lei n. 11.101/05. Ressalto que, as 

despesas correm por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 

3º, da Lei N.º 11.101/2005). Nesse mesmo edital, deverá, ainda, constar a 

informação de que a Recuperanda apresentou, (IDS. 23813533; 

23813534; 23813535; 23813539; 23813540; 23814345; 23814346), aditivo 

ao plano anteriormente apresentado, para que os interessados, querendo, 

possam dele tomar conhecimento antes da AGC. Considerando a 

exiguidade do tempo, determino que o Administrador Judicial, providencie, 

em 24 (vinte e quatro) horas, a retirada do edital e proceda à publicação 

no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como proceda à 

afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e 

filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei n. 11.101/2005). Ato contínuo, 

intime-se a Recuperanda para providenciar a publicação do edital na 

imprensa oficial (art. 191, Lei n. 11.101/05) e comprovar sua circulação 

nos autos, atendo-se ao prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias exigida pelo art. 36, caput, da Lei n. 11.101/05. Providencie a Sra. 

Gestora Judiciária COM URGÊNCIA a imediata publicação desta decisão, 

também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a publicação do 

Edital, contendo o nome dos advogados que juntaram procuração nos 

autos, visando dar o mais amplo conhecimento da realização da referida 

AGC e do conteúdo desta decisão. VII- DO PETITÓRIO DE ID. 21729968 O 

credor Banco Bradesco S/A manifestou-se nos autos requerendo que 

seja determinado ao Sr. Administrador Judicial que realize vistoria in loco 

nos imóveis registrados nas matrículas nº 24.424 e nº 11.379, para que 

seja constatada a não utilização do bem registrado na matrícula n° 11.379 

no desempenho das atividades empresarias da Recuperanda, bem como 

seja afastada a essencialidade do bem garantidor no desempenho das 

atividades da Recuperanda, permitindo assim a consolidação do imóvel 

registrado na matrícula n. 11.379, serviço notarial de Várzea Grande/MT, 

utilizado como garantia do contrato CCB no 237/2647/0809 (ID. 21729968). 

Sendo assim, determino a intimação do Administrador Judicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize a constatação nos imóveis registrados 

nas matrículas nº 24.424 e nº 11.379, apresentando em juízo relatório 

sobre emprego dos imóveis na atividade, contendo informações 

suficientes a análise da essencialidade dos mesmos. Após, encaminhe-se 

os autos ao Ministério Público para vistas e parecer. VIII - AUTORIZO o 

pedido registrado no ID. 25508994. Anote-se o necessário. IX - INDEFIRO o 

processamento do pedido de habilitação de crédito nos autos principais, 

diante da inadequação da via eleita, vez que deve ser distribuído e 

autuado em apartado, nos exatos termos do art. 10, §5º, da Lei n.º 

11.101/05. DETERMINO a exclusão, mediante certidão, do pedido acostado 

no ID. 25764328, para entrega aos seus subscritores. X – INTIME-SE o 

Administrador Judicial para que, em 05 (cinco) dias, apresente o relatório 

das atividades da devedora referente ao período de janeiro a dezembro de 

2019, com a devida interpretação dos dados contábeis registrados nos 

documentos por ele juntados, devendo mencionar que atividade a empresa 

vêm desenvolvendo nesse período, com a devida correlação entre as 

informações contábeis e a realidade apurada em suas diligências junto à 

empresa, bem como mencionar quaisquer outras informações que entenda 

relevantes ao bom andamento do feito. Com o relatório nos autos, deverá 

a Secretaria providenciar a intimação dos interessados, via DJE, para 

acompanharem as atividades desenvolvidas pela Recuperanda e, 

querendo, manifestarem-se acerca dos mesmos. XI - Sem prejuízo do 

apontamento acima, DETERMINO que a Secretaria proceda com o 

cadastramento nos assentos de registro do presente feito dos credores 

que solicitaram sua habilitação e dos seguintes credores e seus 

respectivos advogados: a) ITAU UNIBANCO S/A, advogado DR. 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB/MT nº 14.992-A) 

(ID. 12975063); b) JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, advogado 

DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA (OAB/GO nº 31.797) (ID. 

13247741); c) BANCO DO BRASIL S/A, advogado ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SCHCAIRA (OAB/MT nº 20495-A) (ID. 13314449); d) BANCO 

BRADESCO S/A, advogado MAURO PAULO GALERA MARI (OAB/MT nº 

3.056) (ID. 13336203); e) MACCAFERRI DO BRASIL LTDA, advogados 

ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO (OAB/SP nº 157.574) e JONAS 

PEREIRA FANTON (OAB/SP nº 237.574) (ID. 13475808); f) ETERNIT S/A, 

advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO (OAB/SP nº 84.786) e LUIZ 

ANTONIO GOMIERO JÚNIOR (OAB/SP nº154.733) (ID. 13522868); g) 

PAUMAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, advogado JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI (OAB/SC nº 3.210) (ID. 13549346); h) AÇOFERGO TUBOS E 

PERFILADOS S/A, advogado DIÊGO MENEZES VILELA (OAB/GO nº 

27.962) (ID. 13776680); i) ALIANCA METALURGICA S.A. – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, advogados EMERSON ALVAREZ PREDOLIM 

(OAB/SP nº 309.313) e ADRIANA DUARTE (OAB/SP nº 347.140) (ID. 

14339711); j) SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, advogado LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO 

(OAB/MT n. 5.475) (ID. 15110119). k) CHARQUEADAS TRANSPORTES 

LTDA, advogados JOÃO PAULO REZENDE RUSSO (OAB/RS nº 59.259), 

ISABEL ISSLER FERREIRA RUSSO (OAB/RS nº 76.667) e PAULO 

FRANCISCO GRIGOLETTI GASTAL (OAB/RS nº 95.492) (ID. 13860193); l) 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, advogado WILLIAM CARMONA 

MAYA (OAB/SP nº 257-198) (ID. 15661308); m) MULTIAÇOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA., advogados RUBENS 

ISCALHÃO PEREIRA (OAB/SP nº. 71.579), RENAN VINICIUS PELIZZARI 

PEREIRA (OAB/SP nº. 303.643) (ID. 18508311); n) MACCAFERRI DO 

BRASIL LTDA, advogados ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO (OAB/SP 

n.º 157.574) e JONAS PEREIRA FANTON (OAB/SP n.º 237.574) (ID. 

26562701). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005257-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA ROCHA (AUTOR(A))

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual 

cumulada com declaratór ia  e inexis tência de débi to, 

levantamento/cancelamento de protesto e pedido de antecipação de tutela 

proposta por Maria Carolina Rocha Me e Maria Carolina Rocha em 

desfavor de Várzea Grande Shopping S.A, alegando que visando ampliar 

sua atuação no seguimento comercial, firmou contrato de locação de 

espaços comerciais do Várzea Grande Shopping em 25 de abril de 2014, 

cujo objeto é o espaço comercial de nº L172, no 1º pavimento, com prazo 

de 60 (sessenta) meses, tendo como início de vigência a data de 

inauguração do shopping. Aduz que, a parte autora pagaria pela cessão 

de direito de uso (res sparata), a importância de R$ 73.697,00 (setenta a 

três mil seiscentos e noventa e sete reais), sendo sinal de entrada no 

valor de R$ 14.739,40 (quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e 

quarenta centavos), e 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 

1.637,71 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). 

Alegam as requerentes que foi pactuado no contrato que o imóvel estaria 

pronto e inaugurado na data de 30 de março de 2015, contudo, afirmam 

que a construção não foi concluída no tempo prometido o que acarretou 

diversos prejuízos para os negócios da empresa, razão pela qual 

requereu a rescisão do contrato administrativamente, todavia, sem êxito. 

Por fim, alega ainda que passado meses da transação e tentativas de 

rescindir o contrato mencionado, a parte requerida levou a protesto o 

contrato, como forma de coagir as autoras ao pagamento do débito. Desse 

modo, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que 

determinar a suspensão dos efeitos da anotação de protesto realizada 

pela requerida. No mérito, requer seja julgada procedente a presente 

demanda, declarando a rescisão contratual e a condenação da requerida 
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em restituir os valores pagos, acrescidos de correção até a data de 

pagamento. Com a inicial vieram documentos. Na decisão de Id. 9439886, 

restou concedida a liminar, recebendo o caução apresentado pela parte 

autora, o qual foi devidamente lavrado, conforme se observa do Id. 

9484154. A parte requerida interpôs agravo de instrumento em desfavor 

da decisão de deferimento da liminar (Id. 10355387), o qual foi indeferido a 

tutela antecipada recursal (Id. 10583257), bem como negado provimento, 

conforme documento aportado no Id. 12385223. A audiência de 

conciliação designada nos autos, restou inexitosa, conforme termo de 

sessão de conciliação de Id. 12417118. A parte requerida devidamente 

citada apresentou nos autos contestação acompanhada de documentos 

(Id. 19879579), aduzindo que realmente firmou contrato de locação de 

espaço comercial com as autoras, com prazo de 60 meses, tendo como 

inicio de sua vigência o dia da inauguração do empreendimento prevista 

para 30.03.2015. Contudo afirma que por razões técnicas a inauguração 

do empreendimento foi prorrogada para o dia 27.10.2015, fato este que foi 

devidamente notificado às autoras. Sustenta que mesmo tendo 

conhecimento da prorrogação da inauguração, as autoras não se 

manifestaram de forma contrária, pois adimpliram as parcelas de janeiro e 

fevereiro de 2015. Afirma, assim, que as autoras não desistiram do 

negócio por conta da prorrogação da data para a inauguração do 

empreendimento, mas por outros motivos alheios a qualquer ato da 

requerida, de modo que o pagamento da sanção imposta contratualmente 

é medida que se impõe, além da retenção do valor pago parcialmente a 

título de res sperata. A requerida apresentou ainda reconvenção ao 

pedido inicial, afirmando, em síntese, que o contrato encetado entre as 

partes foi rescindindo unilateralmente com justa causa por parte das 

reconvindas, razão porque pugnou pela declaração de rescisão contratual 

provada pelos reconvindos e, por corolário, sejam eles condenados ao 

pagamento da multa rescisória contratual no importe de R$ 122.592,13. Ao 

final requereu a concessão de liminar para que fosse declarada a 

rescisão contratual, possibilitando a imissão na posse do espaço 

comercial. Impugnação a contestação e a reconvenção apresentada no Id. 

15061226. Intimada as partes para manifestarem acerca das provas que 

pretendem produzir, ambas as partes se manifestaram (Ids. 16567857 e 

16593590). Determinado que a requerida/reconvinte procedesse com o 

recolhimento das custas da reconvenção (Id. 19353157), esta se 

manifestou no Id. 19872028, atendendo ao comando judicial. Os autos 

vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo 

Civil, uma vez que as provas já aportadas são suficientes para a 

formação do meu convencimento. Do pedido de tutela de urgência 

formulado na reconvenção Pretende o reconvinte seja declarada 

liminarmente a rescisão do contrato firmado entre as partes a fim de que 

possa ser imitido na posse do imóvel descrito na inicial. Nesse esteio, 

tenho que o pretenso pedido liminar consiste em tutela antecipada em 

caráter incidental, (art. 303, caput, CPC/2015), pois formulada no curso da 

demanda. Conforme o art. 303 do CPC/2015, a tutela antecipada, ou 

satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a 

contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar (probabilidade do direito) e do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Por esse viés, cotejando a situação 

jurídica apresentada nos autos, vejo que o pleito liminar declaratório 

desmerece ser acolhido, especialmente porque implica em reconhecer, 

sem a efetiva análise do mérito, a responsabilidade de uma das partes 

pelo desfazimento da avença. A simples e pura declaração de rescisão 

contratual, sem haver pronunciação deste juízo acerca de qual parte que 

deu causa a rescisão, conforme pretendido pelo reconvinte, não me 

afigura a medida mais acerta ao caso, pois provocaria uma inversão da 

ordem procedimental na medida em que primeiro deve ser analisada as 

causas da rescisão e quem as provocou, para então ser declarada a 

rescisão da avença, e não o contrário. Logo, o direito invocado pela 

reconvinte neste momento não se mostra devido, razão porque, por ora, 

indefiro o pedido de declaração de rescisão do contrato havido entre as 

partes. Contudo, embora o pedido de tutela antecipada de declaração da 

rescisão não encontre plausibilidade nos autos, tenho que a pretensa 

imissão na posse deve ser deferida. Isso porque, ambas as partes já 

manifestaram não ter mais interesse na manutenção da relação locatícia, 

tratando-se, inclusive, tal matéria de fato incontroverso. Deste modo, não 

há motivos para impedir que a reconvinda seja imitida na posse do imóvel, 

já que os reconvindos/autores manifestaram expressamente não terem 

interesse em desenvolver qualquer atividade comercial no local. Assim, a 

imissão na posse visa atentar aos próprios fins sociais da propriedade, 

pois a reconvinda poderá dispor do imóvel (sala comercial) a terceiros. 

Portanto, defiro em parte o pedido liminar apenas para autorizar a imissão 

da reconvinda/requerida na posse do imóvel descrito na inicial. Da lide 

principal Conforme relatado acima, trata-se de ação de rescisão contratual 

onde se pretende seja declarado rescindido o “Instrumento Particular de 

Contrato de Locação e outras Avenças do Espaço Comercial do Várzea 

Grande Shopping”. Alegam as autoras que a parte requerida deixou de 

cumprir o prazo previsto para entrega do imóvel, desrespeitando o direito 

dos locatários ao uso pacífico do bem durante o prazo da locação. A 

requerida, a seu turno, sustentou que as autoras anuíram com a 

prorrogação do prazo de entrega do empreendimento ao efetuarem o 

pagamento dos valores das parcelas referentes aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2015, inicialmente acordado. Pois bem. O art. 475, do Código 

Civil, dispõe quanto à possibilidade da parte lesada pelo inadimplemento 

requerer a resolução do contrato: “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”. Sobre o tema, confira os ensinamentos do civilista Orlando 

Gomes: “Nos contratos bilaterais a interdependência das obrigações 

justifica a sua resolução quando uma das partes se torna inadimplente. Na 

sua execução, cada contratante tem a faculdade de pedir a resolução, se 

o outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta faculdade resulta de 

estipulação ou de presunção legal. Quando as partes acordam-na, diz-se 

que estipulam o pacto comissório expresso. Na ausência de estipulação, 

tal pacto é presumido pela lei, que subentende a existência da cláusula 

resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou tácita.” [1] Compulsando 

os autos, verifico que o contrato celebrado entre as partes que embasa a 

presente demanda tinha como data prevista para inauguração do 

empreendimento o dia 30.03.2015 (Id. 9076704 pág. 04). Urge também dos 

autos que na data de 30.09.2014 as autoras foram notificadas acerca da 

prorrogação do prazo para inauguração do empreendimento (Ids. 

12821913 e 12821910), prorrogação da qual não se insurgiram, pelo 

contrário efetuaram o pagamento da das parcelas cada uma no valor de 

R$1.637,71 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e um 

centavos), referentes a janeiro e fevereiro de 2015. De tal forma, tenho 

que os pagamentos efetuados pela parte autora, mesmo elas sabendo da 

mudança da data prevista para a inauguração, consistem em inequívoca 

manifestação de interesse na consecução do negócio e anuência com a 

prorrogação comunicada pela requerida. Se assim não fosse, as autoras 

não demorariam mais de 08 meses depois de notificadas acerca da 

prorrogação para proporem a presente ação. Tão logo tomaram 

conhecimento da alteração da data para entrega do empreendimento 

tinham como saber se era rentável ou não a permanência no negócio, não 

me parecendo crível a espera do longo prazo para manifestarem 

desinteresse na avença. Com efeito, o comportamento omisso das autoras 

por longo prazo, aliado ao pagamento de valores, implica, a toda evidência, 

que elas anuíram implicitamente com a alteração da data, expressando 

interesse na conservação do negócio. Deveras, não há como imputar à 

requerida a culpa pelo inadimplemento contratual, já que era possível a 

mudança da data prevista para entrega do empreendimento, cuja mudança 

os autores manifestaram concordância. Sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CLÁUSULA CONTRATUAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - RECÍPROCO - DATA DE INAUGURAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTO - ALTERAÇÃO PERMITIDA PELAS NORMAS GERAIS 

DO EMPREENDIMENTO- PROPAGANDA ENGANOSA E INSUCESSO DO 

NEGÓCIO NÃO COMPROVADOS (...). A aplicação das disposições 

contidas em cláusula contratual depende do cumprimento recíproco do seu 

conteúdo. A alteração da data de inauguração de empreendimento é 

autorizada se estiver expressamente consignada no instrumento (...)”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0188.05.043040-7/001, Relator(a): Des.(a) Elias 

Camilo , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2008, publicação da 

súmula em 29/01/2008). Sobremais, o que se extrai dos autos é que as 

autoras deixaram de adimplir os valores avençados, estando em mora 

quando da propositura da presente ação. Diante deste cenário, tenho 

como imprópria a pretensão de rescisão contratual por culpa exclusiva da 

parte requerida, tendo em vista que foram os próprios autores que 

deixaram de implementar os termos avençados mediante o pagamento dos 

valores acordados. Logo, inexistindo qualquer inadimplemento do contrato 

celebrado por parte da requerida, o pedido de rescisão contratual deve 
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ser acolhido, até porque a requerida não se opõe, porém mediante o 

reconhecimento da culpa por parte das autoras. Da restituição de valores 

As autoras requerem a restituição dos valores que pagaram a título de res 

sperata no importe de R$ 1.637,71 (um mil seiscentos e trinta e sete reais 

e setenta e um centavos), cada parcela, referente ao mês de janeiro e 

fevereiro de 2015. Pois bem, a “res sperata” é caução paga pelo lojista 

garantindo o direito de participar da estrutura organizacional do shopping 

center, ou seja, trata-se de uma taxa de adesão paga pelo lojista para 

garantir a sua estruturação e uso no espaço locado no shopping center. 

Por esse viés, considerando que a parte autora sequer chegou a usufruir 

da estrutura do empreendimento, não tendo auferido nenhum lucro com o 

negócio transacionado com a parte adversa, entendo devida a restituição 

integral dos valores pago a título de res sperata. Nesse quadrante segue o 

seguinte entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE 

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 

DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE RESSPERATA. NÃO FRUIÇÃO, PELA 

LOCATÁRIA, DO ESTABELECIMENTO MERCANTIL, NEM TAMPOUCO DO 

FUNDO DE COMÉRCIO DO SHOPPING CENTER. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO 

DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Em tema de contrato de locação comercial, revela-se descabida a 

retenção, pela locadora, de quantia adimplida antecipadamente a título de 

res sperata, na hipótese de a locatária não haver tirado proveito do 

shopping center nem tampouco do correspondente fundo de comércio, 

dado que o estabelecimento almejado sequer iniciou as suas atividades 

comerciais.” (TJSC – AC n. 115193.2005, Relator Eládio Torret Rocha, 4ª 

Câmara Cível, julgado em 03.09.2009). Logo, a restituição da quantia de R$ 

3.275,42 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) é medida mais acertada ao caso. Da reconvenção Pretende a 

reconvinte seja declarado rescindido o contrato celebrado entre as partes 

por justa causa dos reconvindos e a consequente condenação destes ao 

pagamento da multa rescisória no importe de R$ 122.592,13 (cento e vinte 

dois mil quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos). De entrada, 

tenho por prejudicado o pedido de rescisão contratual, porquanto já foi 

formulado na lide principal e já foi analisado linhas acima, mostrando-se 

desnecessária e ilógica a manifestação deste juízo sobre fato já 

apreciado. Lado outro, no tocante ao pedido de pagamento de multa 

rescisória, a cláusula que prevê a multa compensatória pela rescisão 

antecipada do contrato erigida pela parte requerida está assim redigida: 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO TÉRMINO DA 

LOCAÇÃO (...) §1º - Na hipótese do LOCATÁRIO promover a denúncia da 

locação, devolvendo o ESPAÇO COMERCIAL locado(s) antes de findo o 

prazo contratual, fica desde já estipulada a obrigação do LOCATÁRIO de 

pagar a LOCADORA multa em valor equivalente à metade dos aluguéis que 

restarem até o final do prazo contratual, valendo-se a LOCADORA da 

faculdade que lhe confere o art. 4ª da Lei 8.245/91”. Vê-se, pois, que o 

contrato prevê multa compensatória em caso resilição unilateral, à luz do 

disposto no art. 473 do Código Civil, uma vez que faculta ao locatário a 

possibilidade de devolução espontânea do imóvel locado, mediante simples 

manifestação de vontade. A respectiva cláusula, salvo melhor juízo, não 

engloba a hipótese de resolução contratual, compreendida como meio de 

dissolução do contrato em caso de descumprimento de suas cláusulas, 

dentre elas o inadimplemento culposo ou fortuito. Nesse compasso, não há 

como condenar as reconvindas ao pagamento de multa rescisória com 

base na aludida cláusula, eis que na espécie não houve resilição 

unilateral, mas nítida resolução contratual. Outrossim, da detida análise do 

contrato verifico inexistir previsão de multa compensatória para a hipótese 

de inadimplemento dos valores pactuados à título de res sperada. Sendo 

assim, se mostra inviável a pretensão condenatória a multa compensatória 

por ausência de previsão contratual que se amolde a hipótese versanda. 

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na lide 

principal para o fim de declarar rescindindo o contrato celebrado entre as 

partes (Id. 9076704), bem como condeno a requerida ao restituir aos 

autores a quantia de R$ 3.275,42 referente à res sperata, cuja importância 

deverá ser corrigida monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, a 

partir do efetivo pagamento de cada parcela, acrescentando juros de 1% 

ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno a 

requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (CPC - § 2º, do art. 85). Outrossim, julgo improcedente os 

pedidos contidos na reconvenção e, em consequência, resolvo o mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

obstante, mantenho os efeitos da liminar deferida, uma vez que decorre da 

própria declaração de rescisão contratual acolhida na lide principal, razão 

pela qual determino expeça-se Mandado de Imissão de Posse em favor da 

requerida imediatamente. Por conseguinte, condeno a requerida/reconvinte 

no pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à 

natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau 

do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - 

§8.º, art. 85). Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora, pelo prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo 

postulado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Contratos, 

18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 171.
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004470-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DEL BARCO AZEVEDO OAB - MT14940/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004470-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE GUY VILLELA DE 

AZEVEDO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

manifestação do Estado (ID 26058885), intime-se a parte Autora para que 

provido de documentação pessoal e receita médica dirija a Farmácia de 

Atendimento ao Componente Especializado e informe nos autos o 

fornecimento voluntário do medicamento sub judice, através do sistema de 

saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018162-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANDI DE CASSIA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB - MT22992/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA OAB - MT21167/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018162-76.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSILANDI 

DE CASSIA GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Em prosseguimento ao feito, constatado o 

descumprimento pelo Requerido 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. 

Nesse passo, determino a imediata realização do procedimento cirúrgico 

de Ureterolitotripsia a laser e colocação de cateter duplo J em rede 

privada, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a 

proceder à avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, 

no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado. Determino o Hospital Beneficente Santa Helena 

agende e realize imediatamente o procedimento, devendo entrar em 

contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local. 

Procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário 

para o custeio pretendido os quais, sob pena deste Juízo incorrer em 

improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do 

prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação. 
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Concluído o procedimento, apresentada a prestação de contas, 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação 

e dados bancários, expedir-se-á alvará para imediata liberação do valor 

depositado em favor do estabelecimento prestador do serviço 

médico-hospitalar. A presente decisão servirá de autorização, dispensada 

a expedição de mandado. À Secretaria para as providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020072-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

NILTON ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(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: 

1020072-41.2019.8.11.0002. AUTOR(A): NILTON ALCANTARA, MARIA 

APARECIDA DE ALCANTARA 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 NILTON ALCANTARA, neste ato representado por sua irmã - 

MARIA APARECIDA DE ALCANTARA em face do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que deu entrada na 

UPA do Cristo, onde chegou inconsciente, oportunidade em que foi 

entubado, estando em respirador mecânico, necessitando ser transferido 

com URGÊNCIA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVA – UTI. Diz que se 

encontra internado no setor de emergência, todavia, necessita de urgente 

transferência para UTI para o devido tratamento, sob pena de vir a óbito, 

pelo que requer a concessão de tutela específica nesse sentido, seja em 

hospital conveniado ao SUS ou particular, bem como, autorizados os 

exames e procedimentos para seu restabelecimento. SÃO OS FATOS EM 

SUMA. PONDERO E 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; 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 

com urgência, conforme relatório médico, a fim de que realize os exames e 

tratamentos, com possível óbito se não tratado com urgência e 

adequadamente. Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado 

nestes autos os requisitos autorizadores da medida. Ante o exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que os réu, no prazo 

máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), providencie a transferência do 

autor - NILTON ALCANTARA- para Unidade de Terapia Intensiva–UTI para 

o devido atendimento, conforme indicação médica de Id. Nº 27502316, 

sendo em 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. Defiro também a realização dos 

exames médicos necessários, indicados no laudo médico, sendo eles; 

exame de endoscopia digestiva; exame de hemograma e transfusão de 

sangue, caso necessário. 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, citem-se os réus 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011017-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODEMIL CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1011017-66.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: RODEMIL CARVALHO COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de 

quinze dias. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001993-82.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ROSA DA SILVA E SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 440 de 609



DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2019 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006558-89.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE 

ALMEIDA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de quinze dias. 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, 17 de dezembro de 2019 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003881-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003881-86.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: JAIRDES SEBASTIANA DA 

SILVA Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente acerca da perícia designada. Processo: PJE 

1003881-86.2017.811.0002 Parte: Data Perícia: 30/01/2020 - 17:00 Local: 

Sala de Convivência do Fórum - Várzea Grande 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, 17 de dezembro de 2019 Gestor Judicial Assinatura 

Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006516-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

VILMA VASCONCELOS SOARES (EXEQUENTE)

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos. A Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As referidas restrições estão 

elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, que assim descreve: “I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares.” No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 

27.779,92 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e 

dois centavos), inferior, portanto, ao teto acima descrito. Além disso, a 

ação de cobrança, como visto, não está inserida entre as exclusões 

contidas na referida lei federal. Assim, este juízo carece de competência 

para processar e julgar o feito, por força da Lei Federal nº. 12.153/2009 

c/c a Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 1º, da Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP, 

declino da competência em favor de um dos Juizados Cíveis desta 

comarca, para onde deverão ser encaminhados estes autos, após baixas 

e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006355-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006355-59.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JOSE MARTINS DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de 

quinze dias. 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, 17 de 

dezembro de 2019 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006272-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GONCALINA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006272-43.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGINA 

GONCALINA DE SOUZA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente 

para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de quinze dias. 

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, 17 de dezembro de 2019 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003950-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003950-50.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: PAULA HELENA DE ALMEIDA 
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GATTASS BUMLAI Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, 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 que manifeste 

sobre os "embargos", no prazo de quinze dias. 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, 17 de dezembro de 2019 Gestor Judicial Assinatura 

Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007415-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007415-67.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): RAUL DE OLIVEIRA Requerido: RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente 

para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de quinze dias. 

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, 17 de dezembro de 2019 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002119-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OVERLANDO DE PAIVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002119-64.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: OVERLANDO DE PAIVA ARAUJO Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de 

quinze dias. 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, 17 de 

dezembro de 2019 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 7799-04.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679

 Vistos,

 A presente execução versa sobre crédito de IPTU incidente sobre os 

imóveis nº 34455; 87761; 8775; 87760 e 87775, do exercício financeiro 

2001 a 2009 (CDA fls. 4/8).

Às fls. 127/129 a parte exequente requereu desistência da execução 

quanto aos imóveis n. 34455 e n. 87761 exercício financeiro 2001 a 2009 

por duplicidade com outra inscrição imobiliária. Acerca dos imóveis n. 

87760 e n. 87775, requereu a extinção da ação em razão da quitação dos 

créditos fiscais e dos honorários advocatícios. Requer, ainda, a liberação 

dos valores penhorados de fls. 114/115.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado a satisfação parcial da obrigação tributária, bem 

como o pagamento dos honorários advocatícios, assim como o pedido de 

desistência parcial dos débitos, desta forma impõe-se a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, em razão de a parte devedora 

ter satisfeito a obrigação.

 Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo, porém 

custas processuais a encargo do executado.

 Proceda-se o levantamento do valor bloqueado na conta do executado 

tão logo, informe os dados bancários.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010038-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010038-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ROBERTO CARLOS DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de “ação de 

reabilitação profissional c/ pedido de auxílio-doença em sede de tutela de 

urgência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando o restabelecimento do benefício auxílio-doença e a 

realização da reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 

8.213/91. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da autora, também juntando documentos. 

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial 

concluiu pelo reconhecimento da incapacidade laboral, parcial e 

permanente da requerente. Houve concessão da tutela de urgência em 

14/8/2019. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença está condicionada à verificação 

concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os 

artigos. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Pois bem, a fim de esclarecer a divergência entre a 

conclusão da perícia médica realizada pelo INSS que considerou a parte 

requerente apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto 

à sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial, 

resultando no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de atestar a 

incapacidade laboral parcial e permanente da parte Requerente. Assim, em 

que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, em 

decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, destaca-se o seguinte 

j u l g a d o :  P R E V I D E N C I Á R I O  E  C O N S T I T U C I O N A L . 

AUXILIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR(A) 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 
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COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral. 2. Nos termos da jurisprudência dominante, a 

qualificação profissional do pai como rurícola estende-se aos filhos e 

constituí indicio aceitável de prova material do exercício da atividade rural. 

(AC 0003308.78.2010.401.9199 / MG; APELAÇÃO CÍVEL - 24/02/2016 

e-DJF1 P. 1303). 3. Segundo o laudo pericial, a parte autora apresenta 

incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Deste modo, 

mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a 

não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. 

Entretanto, afigura-se exequível a tentativa de reabilitação do requerente 

para desempenhar outras atividades compatíveis com a sua limitação, 

razão pela qual faz jus ao benefício de auxílio-doença. 4. Atendidos os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença 

rural, quais sejam, início de prova material da atividade rural alegada, 

devidamente corroborado por prova testemunhal sólida, e ainda a 

incapacidade para o exercício de atividade laboral mostrou-se correta a 

sentença que acolheu o pedido nesse sentido deduzido. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. 

Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento 

jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal. 7. 

Apelação do INSS parcialmente provida (consectários da condenação). 

(AC 1018365-32.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 

04/12/2019 PAG.). Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual 

seja, ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que 

“não ocorre a perda da qualidade de segurado, quando a falta de 

recolhimento da contribuição previdenciária por mais de doze meses 

consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 

310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 

530). Analisando-se os documentos trazidos aos autos, observo que a 

parte requerente trabalhava e contribuía com a previdência social, 

possuindo qualidade de segurada. Como se vê, a parte autora preenche 

os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que 

comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência. 

Todavia, há possibilidade de melhora ou habilitação, tendo em vista que a 

incapacidade, ainda que permanente, é parcial, cabendo 

habilitação/reabilitação profissional e social. Acerca da habilitação ou 

reabilitação profissional e social, dispõe a lei nº 8.213/91: Art. 89. A 

habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao 

beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às 

pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 

(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado 

de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação 

profissional compreende: a) o fornecimento de aparelho de prótese, 

órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou 

redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos 

equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e 

profissional; b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados 

no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 

estranha à vontade do beneficiário; c) o transporte do acidentado do 

trabalho, quando necessário. Art. 90. A prestação de que trata o artigo 

anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive 

aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência 

Social, aos seus dependentes. Art. 91. Será concedido, no caso de 

habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame 

fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o Regulamento. 

(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019). Art. 92. Concluído o 

processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência 

Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão 

ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra 

atividade para a qual se capacitar. Assim, considerando que é devida a 

todos os segurados a habilitação e a reabilitação profissional e social, 

deve ser proporcionado ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente 

para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 

(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 

participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Desse modo, 

tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença 

por tempo indeterminado, até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida, com submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de conceder o 

auxílio-doença por tempo indeterminado, até que comprovada a 

reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade 

laboral compatível com a limitação sofrida. Bem como determino que o 

requerido proceda a reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 

8.213/91 e ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 31/10/2018. Ratifico ainda, com 

fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela já concedida, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária 

de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC). Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ROBERTO 

CARLOS DE SOUZA. 2. CPF nº 788.731.932-34. Filiação: Sonia Lucia de 

Souza; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença ; 4. Data inicial do 

Benefício: 31/10/2018 (data do requerimento administrativo); 5. Renda 

mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a 

decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença. 

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418671 Nr: 21357-28.2015.811.0002

 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: ALVARO RIBEIRO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o Requerente, para no prazo 

legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 378187 Nr: 25436-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...
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Trata-se de “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção 

c/c Cobrança de Diferença nos Vencimentos” ajuizada por JOANA DA 

SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, requerendo o 

valor exato das diferenças em seus vencimentos.

Compulsando os presentes autos, verifico que o perito nomeado juntou 

aos autos petição informando a inviabilidade de seguir com os trabalhos 

periciais.

 Assim, para o prosseguimento do feito, destituo o perito nomeado 

anteriormente e nomeio em substituição a perita judicial, Sra. ANA HELENA 

ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369373 Nr: 18967-22.2014.811.0002

 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: ARMANDO BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350319 Nr: 16079-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON JUNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23.836 MT

 Intimar o advogado Luís Felipe Monteiro da Silva (OAB/MT 23.836), 

constituído pelo acusado Alaerson Junior Espirito Santos Ferraz, da 

audiência de instrução designada para o dia 04.02.2020, às 17h40min, 

conforme decisão de fls. 279, cujo teor é o seguinte: "Vistos, etc. I. 

Designo o dia 04.02.2020, às 17:40 horas, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento, oportunidade em que será inquirida a 

testemunha Sabrina Giulia de Arruda Marques, bem como o interrogatório 

do réu. II. Intime-se a testemunha para comparecer ao ato, atentando-se 

aos endereços declinados à fl. 277. III. Intime-se o acusado e seu 

advogado. IV. Notifique-se o representante Ministério Público. V. 

Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420354 Nr: 22183-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ISAIAS SANTOS 

GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7.453/MT, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 Intimar o advogado Jairo Souza da Silva (OAB/MT 16.085), defensor do 

acusado Celso Rodrigo Ferreira e a advogada Aparecida de Castro 

Martins (OAB/MT 7453), defensora do acusado Isaias Santos Gama, para 

comparecerem a audiência designada para o dia 05/02/2020 às 13h30min, 

conforme decisão de fls. 231, cienficando a defesa do acusado Celso 

Rodrigo Ferreira que deverá trazer as testemunhas Cleonice Poiche 

Benites de Almeida e Carmita Rosendo Pereira independentemente de 

intimação, conforme expressamente afirmado na Resposta à Acusação 

(fls. 213/214).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 460539 Nr: 16737-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON RIZALDE DA SILVA, WEVERTON 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

apenas em parte a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 155, § 4º, 

IV c/c art.14, II, ambos do CP, o réu ARILSON RIZALDE DA SILVA, 

brasileiro, filho de Dilma Rizalde e Daniel Alves da Silva, nascido aos 

11/03/1993, natural de Várzea Grande/MT e ABSOLVO, com fundamento 

no art. 20 do CP c/c art. 386, III, do CPP, o réu WEVERTON PEREIRA DA 

SILVA, brasileiro, filho de Odenil Carlos da Silva e Rosângela Fortunato 

Perei ra,  nascido aos 27/12/1991,  natura l  de Várzea 

Grande/MT.Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o 

réu é primário e tem bons antecedentes.Sobre a personalidade e conduta 

social do Réu nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da 

pena.A culpabilidade se mostra normal para o tipo penal em comento.O 

que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil, o que 

é inerente ao crime.O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

cometimento do delito. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão (CP, art. 155, § 4º, I e IV).Tendo o crime sido cometido em sua 

forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, Parágrafo Único do 

Código Penal, diminuo a pena em 1/2, restando 01 (um) ano de reclusão e, 

não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a 

definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto.Atendendo ao critério 

de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Deixo de condenar o Réu ao pagamento das 

custas processuais em razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o 

que evidencia sua hipossuficiência.Proceda-se a devolução dos bens 

elencados à fls. 121. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

solicitação de sua devolução, DECLARO o perdimento destes, que devem 

ser encaminhados para a Diretoria do Forum para a destinação 

adequada.Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 574031 Nr: 6242-25.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN RAMOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos em correição.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca de eventual prisão do acusado 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso.

Sendo positiva a certidão, expeça-se mandado de notificação a ser 

cumprido no estabelecimento prisional indicado.
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Caso negativo notifique-se por edital, conforme requerido pelo Ministério 

Público às fls. 58.

Decorrido o prazo do edital sem o comparecimento dos acusados nem a 

constituição de advogado particular, abra-se imediata vistas à Defensoria 

Pública.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 574031 Nr: 6242-25.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN RAMOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos etc.

 O acusado notificado pessoalmente (fls. 63/64), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 65), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra RONAN RAMOS DE QUEIROZ.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2020, às 15h.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535592 Nr: 7581-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos etc.

 A acusada, notificada pessoalmente (fls. 100/101), apresentou, por meio 

da Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 102), não suscitando 

preliminares, postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JESSICA ARAÚJO DE SOUZA.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2020, às 15h30min.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Cite-se e intime-se a acusada, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573295 Nr: 5739-04.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VENNICIUS MACHADO DE ALMEIDA, 

ADRIELSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA ANACLETO DA 

SILVA - OAB:24650/O

 DRA. MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - OAB/MT 24650, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 05/02/2020 às 14:15 

Horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551228 Nr: 15527-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19.120

 DR. ENOQUE SAMPAIO - OAB/MT 19120, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 06/02/2020 às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590308 Nr: 3105-64.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARIO DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

74394398134, Rg: 19184921, Filiação: Neusa de Souza da Silva e Jose 

Mario da Silva, data de nascimento: 04/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), Telefone (65) 999976500. 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: Assim agindo, JOSE MARIO DA SILVA JUNIOR, praticou 

contravenção prevista no art. 58 da Lei 6.259/44, razão pela qual 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente 

denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e 

seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação.

Despacho: 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.PROCEDA-SE com a 

citação editalícia do réu, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, 

todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá 

apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, 

caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para fins do art. 366 do CPP.

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, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 08 de novembro de 2019

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598503 Nr: 19597-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 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

 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 14H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 568377 Nr: 3014-42.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923

 Processo n. 3014-42.2019.811.0002 – Código n. 568377.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Maurílio Felfili Neto.

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. 341/2019/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de MAURÍLIO FELFILI NETO, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas penas tipificadas:

I – artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, em relação ao FATO 01, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, 

do Diploma Penal) com artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, referente ao FATO 02, em continuidade delitiva 

(artigo 71, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 147, “caput”, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, concernente ao FATO 05, 

este em concurso formal (artigo 70 do Diploma Penal) com artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, alusivo 

ao FATO 06, todos em concurso formal (artigo 70 do Diploma Penal) com;

II – artigo 24-A da Lei 11.340/06, por 3 (três) vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), relativo as FATOS 03, 04 e 

07;

III – todos 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 às vítimas.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATOS 01 e 02:

 O réu no dia 18/02/2019, em horário não especificado nos autos, por meio 

de mensagens de texto e ligação via celular, cujo resultado atingiu a 

comarca de Várzea Grande/MT, por duas vezes, proferiu ameaças, de 

causar-lhe mal injusto e grave contra a vítima MARIANA OLALIA DA 

CONCEIÇÃO.

FATOS 03 e 04:

 O denunciado na mesma data dos FATOS 01 e 02, em horário não 

especificado nos autos, através de mensagens de texto e ligação via 

celular, cujo resultado atingiu a comarca de Várzea Grande/MT, por duas 

vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/06, em prol da vítima MARIANA OLALIA 

DA CONCEIÇÃO.

 FATOS 05 e 06:

 O réu no mesmo dia dos FATOS 01, 02, 03 e 04, por volta das 23h40min, 

na residência situada na Rua Nena Barreto, n. 02, Bairro Nova Várzea 

Grande, Várzea Grande/MT, proferiu ameaças, de causar-lhe mal injusto e 

grave contra as vítimas MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO e 

ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO.

FATO 07:

O denunciado no mesmo dia dos FATOS 01, 02, 03, 04, 05 e 06, por volta 

das 23h40min, no mesmo local dos FATOS 05 e 06, descumpriu decisão 

judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06, 

em benéfico da vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO.

A peça acusatória relata que as medidas protetivas de urgência, em favor 

MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO, contra MAURÍLIO FELFILI NETO, foram 

deferidas por este Juízo Especializado, em 24/07/2018 (processo n. 

12642-89.2018.811.0002, código n. 545497), na qual o réu foi intimado em 

27/07/2018, constando dentre as proibições: a de o réu se aproximar da 

vítima e de seus familiares num raio mínimo de 1.000 (mil) metros de 

distância, bem como a de o réu manter, por qualquer meio de 

comunicação, contato com a vítima.

Segundo o Ministério Público Estadual o réu, no dia 18/02/2019, o réu ligou 

para a vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO e a ameaçou de morte, 

afirmando que iria matá-la “de qualquer jeito”.

A peça ministerial relata que, na sequência, o réu via celular encaminhou 

uma mensagem de texto à vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO, 

pedindo que a mesma levasse o filho do casal “para ele ver”, a mesma 

respondeu: “se ele quisesse era pra falar com a mãe dele pra ela ir buscar 

a criança”.

Diante de tal resposta, o réu disse a vítima se ela não levasse o filho do 

casal ele iria até a vítima pra buscá-lo, “só que ele iria me matar”.

Segundo a denúncia, no mesmo dia, por volta das 23h40min, o réu ao se 

dirigir à residência da vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO 

descumpriu as medidas protetivas de urgência, além disso, proferiu 

ameaças de morte, ao dizer: “ia matar todo mundo”, referindo-se as 

vítimas MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO e ALEXSANDRA DA 

CONCEIÇÃO ARAÚJO.

Por fim, a Polícia Militar foi acionada (pelas vítimas temerosas que se 

escondiam dentro do imóvel) e efetuou a prisão e flagrante delito do réu.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 14/03/2019, fls. 86.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 72 e 86/87.

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 23/05/2019, na qual foram ouvidas as 

vítimas: MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO e ALEXSANDRA DA 

CONCEIÇÃO ARAÚJO, as testemunhas de defesa ROBSON JUVELINO DE 

MORAIS e LUIZ CARLOS MUSSA, e, por fim, interrogado o réu, todos com 

a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 

153).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de alegações 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia 

(áudio/vídeo DVD – fls. 153).

A Defesa, por sua vez em memoriais finais, requer em seu contexto a 

absolvição do réu pelos crimes a ele imputados, por não haver prova da 

existência do fato e por não existir prova suficiente para a condenação, 

com fulcro no artigo 386, respectivamente, incisos II e VII, do Código de 

Processo Penal, fls. 161/166.

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 11.340/2006 este Juízo se torna competente 

para o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

As materialidades dos crimes de ameaças, concernentes aos FATOS 01, 

02, 05 e 06, disciplinados no artigo 147, “caput”, do Código Penal, que 

possuem naturezas formais por se consumarem quando a(s) ofendida(s) 

toma(m) conhecimentos das ameaças, como ocorreram nos moldes na 

denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 341/2019/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT.
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 Vale ressaltar que a vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO prestou 

suas declarações em juízo de maneira clara e coerente, confirmando 

aquelas prestadas em sede policial, principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, as três ameaças realizadas pelo réu no 

dia 18/02/2019 contra ela (áudio/vídeo DVD – fls. 153).

Saliento que a vítima ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO realizou 

suas declarações neste juízo especializado de maneira clara e coesa, 

confirmando aquelas realizadas em sede policial, sobretudo ao:

Confirmar, em apertada síntese, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 153).

As testemunhas de defesa ROBSON JUVELINO DE MORAIS e LUIZ 

CARLOS MUSSA, de maneira resumida, não presenciaram os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 153).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento dos 

crimes de ameaças, concernentes aos FATOS 01, 02, 05 e 06 

(áudio/vídeo DVD – fls. 153), 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 das vítimas.

Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos das vítimas são 

harmônicos, coerentes e não destoam 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 na sanção nos crimes de ameaça, concernentes aos 

FATOS 01, 02, 05 e 06, 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. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz 

Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

Já as materialidades dos crimes de descumprimentos de medidas 

protetivas de urgência, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, 

referentes aos FATOS 03, 04 e 07, nos moldes do artigo 24-A da Lei 

11.340/06 c/c artigo 71, “caput”, do Código Penal, restou comprovada no 

momento em que o réu após ser devidamente intimado (no dia 27/07/2018) 

descumpriu (na data de 18/02/2019) as medidas protetivas deferidas (no 

dia 24/07/2018) por este Juízo Especializado (processo n. 

12642-89.2018.811.0002, código n. 545497), no caso as proibições: a de 

o réu se aproximar da vítima e de seus familiares num raio mínimo de 1.000 

(mil) metros de distância, bem como a de o réu manter, por qualquer meio 

de comunicação, contato com a vítima, conforme descrito na denúncia que 

está lastrada no Inquérito Policial de n. 341/2019/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 descumpriu no dia 18/02/2019, 

por 3 (três) vezes, as medidas protetivas de urgência (áudio/vídeo DVD – 

fls. 153).

 Saliento que a testemunha ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de 

forma breve, confirmou que o réu descumpriu no dia 18/02/2019, por 

diversas vezes, as medidas protetivas de urgência (áudio/vídeo DVD – fls. 

153).

As testemunhas de defesa ROBSON JUVELINO DE MORAIS e LUIZ 

CARLOS MUSSA, de maneira resumida, não presenciaram os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 153).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento dos 

crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, referentes 

aos FATOS 03, 04 e 07 (áudio/vídeo DVD – fls. 153), 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 e da testemunha ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO 

ARAÚJO.

Pelo contrário, ao que se constatam, os depoimentos da vítima e da 

testemunha ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO são harmônicos, 

coerentes e não destoam 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 nos crimes de descumprimentos de medidas protetivas de urgência, 

por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, 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 da 

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. Ap 97924/2017, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades dos crimes de ameaças (FATOS 01, 02, 

05 e 06) e de descumprimentos de medidas protetivas de urgência 

(FATOS 03, 04 e 07) estão provadas mediante: Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (fls. 10), Boletim de Ocorrência n. 2019.53774 (fls. 11/12), 

Termos de Declarações n. 1103/2019 e n. 407/2019 (respectivamente, fls. 

18/19 e 40), Termo de Representação Criminal (fls. 42), Relatório n. 

160/2019 (fls. 50/51), oitiva da vítima MARIANA OLALIA DA CONCEIÇÃO, 

bem como da vítima/testemunha ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, 

ambas com a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo 

DVD – fls. 153), e demais provas constantes nos autos.

 A autoria dos crimes de ameaças (FATOS 01, 02, 05 e 06) e de 

descumprimentos de medidas protetivas de urgência (FATOS 03, 04 e 07) 

é certa e recai sobre as condutas dolosas do réu narradas nos referidos: 

Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de 

Declarações, Termo de Representação Criminal, oitivas da vítima e da 

vítima/testemunha, bem como outras provas carreadas aos autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos dos 

crimes de ameaças, concernentes aos FATOS 01, 02, 05 e 06 (artigo 147, 

“caput”, do Código Penal), e dos crimes de descumprimentos de medidas 

protetivas de urgência, referentes aos FATOS 03, 04 e 07 (artigo 24-A, 
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“caput”, da Lei 11.340/06), 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, por sua vez em memoriais finais, requer em seu contexto a 

absolvição do réu pelos crimes a ele imputados, por não haver prova da 

existência do fato e por não existir prova suficiente para a condenação, 

com fulcro no artigo 386, respectivamente, incisos II e VII, do Código de 

Processo Penal, fls. 161/166, tese que não condiz com os elementos 

probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória concernente aos 

crimes em epígrafe.

De suma importância mencionar que a referida tese de que o réu é 

inimputável, não condiz com as provas angariar nos autos, na medida em 

que não há nos autos qualquer elemento (indício) que demostre que o réu 

era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 

caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, pelo contrário o próprio réu em seu interrogatório afirmou 

que trabalhava normalmente (áudio/vídeo DVD – fls. 153), o que implica em 

sua responsabilização na esfera penal.

Compulsando os autos verifico os sinais indicativos de condenação 

consistente na agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, 

concernente aos crimes de ameaças, na continuidade delitiva (artigo 71, 

“caput”, do Diploma Penal), no concurso formal de crimes (artigo 70 do 

Código Penal), e no concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, do 

Diploma Penal), na forma do artigo 7° da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu MAURÍLIO FELFILI NETO, filho de Maurílio Felfili e Adevair 

Campos Felfili, com fulcro nas sanções do:

I – artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, em relação ao FATO 01, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, 

do Diploma Penal) com artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, referente ao FATO 02, em continuidade delitiva 

(artigo 71, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 147, “caput”, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, concernente ao FATO 05, 

este em concurso formal (artigo 70 do Diploma Penal) com artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, alusivo 

ao FATO 06, todos em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma 

Penal) com;

II – artigo 24-A da Lei 11.340/06, por 3 (três) vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), relativo aos FATOS 03, 04 e 

07;

III – 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 – DOS CRIMES DE AMEAÇAS (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 

01 e 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 

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.

III.I.II – DOS CRIMES DE AMEAÇAS (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 

05 e 06.

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.

III.I.II.I – DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 05 

e 06.

Configura legalmente concurso formal, nos moldes do artigo 70, “caput”, 

do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis 

ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 

um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, 

se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de 

desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” Grifos 

nossos.

Dessa forma, por serem 02 (DOIS) CRIMES DE AMEAÇAS (artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 70, “caput”, ambos do Código Penal) a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, SERÁ AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO), 

correspondendo a 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, TOTALIZANDO A PENA 

de 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

III.I.III – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 

01, 02, 05 e 06.

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por SEREM 4 (QUATRO) CRIMES DE AMEAÇAS, com relação 

aos FATOS 01, 02, 05 e 06 (artigo 147, “caput”, do Código Penal) 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, 

a PENA de 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO será AUMENTADA 

EM 1/6 (UM SEXTO), correspondendo a 6 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, 

TOTALIZANDO a PENA DE 1 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE 

DETENÇÃO.

III.I.IV – DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) – FATOS 03, 04 e 07.

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 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, por não existir agravante ou atenuante, 

mantenho a PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

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.IV.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) – 

FATOS 03, 04 e 07.

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por SEREM 3 (TRÊS) CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A da Lei 11.340/06) 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, 

a PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO será AUMENTADA EM 1/6 (UM 

SEXTO), correspondendo a 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, 

TOTALIZANDO a PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

DETENÇÃO.

III.I.V – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 

01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

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 
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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 pelos CRIMES DE AMEAÇAS (artigo 147, 

“caput”, do Diploma Penal), com relação aos FATOS 01, 02, 05 e 06, a 

PENA DE 1 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, e pelos 

CRIMES DE DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(artigo 24-A, “caput”, da Lei 11.340/06), concernente aos FATOS 03, 04 e 

07, a PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, que 

cumuladas TOTALIZAM A PENA DE 5 (CINCO) MESES E 1 (UM) DIA DE 

DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3º, ambos do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7° 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, as vítimas (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, 13 de dezembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520560 Nr: 24765-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT 

11.190, apresentar alegações finais com relação ao acusado PAULO 

GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1016246-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. G. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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. 

1016246-07.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: Nome: ALINE JESUS GOMES 

Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: JOISSO MARIO 

JOSE DA SILVA Endereço: RUA BOLIVIA, 07, QUADRA 54, JARDIM 

ICARAÍ, 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: "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 FREQÜENTAR 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)." 

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, 17 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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1016148-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

G. D. A. C. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. M. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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. 

1016148-22.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: Nome: GYSLENE DE 

ARRUDA CAMPOS Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: JOÃO MARCOS 

FREITAS DA SILVA Endereço: AVENIDA FILINTO MULLER, S/N, CASA SEM 

REBOCO E NÃO TEM CERCA, JARDIM MARAJOARA II, 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: "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). ENCAMINHAMENTO 

DA OFENDIDA E SEUS REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO PROGRAMA 

OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/06)." 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, 17 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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1016670-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. Q. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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. 

1016670-49.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: Nome: NAYARA CRISTINY 

COSTA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO POLO PASSIVO: Nome: RODOLFO QUEIROZ BARBOSA 

Endereço: RUA COXIPÓ MIRIM, 58, DOUTOR FÁBIO II, 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: ".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)." 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, 17 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 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1014350-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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. 

1014350-26.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: LEONARDO LAURO 

DA SILVA SIQUEIRA Endereço: RUA NORONHA DOS SANTOS, 22, 

QUADRA 01, SÃO GONÇALO, 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: ".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)." 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, 17 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

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020073-26.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:WILMAR NUNES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELY ALMEIDA PRADO POLO 

PASSIVO: MRV ENGENHARIA 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: 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: 1020077-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZADHORA PIMENTEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020077-63.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:IZADHORA 

PIMENTEL DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BATISTA DA SILVA POLO PASSIVO: TIM 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: 

13:55 , 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 451 de 609



Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020088-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020088-92.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, EDNÉIA SILVANA GONÇALVES 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: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020090-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020090-62.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANO 

SOUZA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO 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 II Data: 04/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1019787-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019787-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO RUFINO 

REQUERIDO: S. F. LOPES - ME Vistos, etc. Acolho a competência 

declinada de id. 27410877. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único do CPC, adequando o polo passivo da ação, pois o documento do 

veículo do qual a parte autora solicita a transferência está em nome de 

pessoa física (id. 27345002), enquanto a ação foi proposta em face de 

pessoa jurídica. O não atendimento ao ora determinado implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019989-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO DAVI DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o 

Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada é de 01.11.2018. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020017-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO AFONSO DE CAMPOS 

REQUERIDO: CICERO FURTADO DE AQUINO Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a cópia 

LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto e o número 

de inscrição da parte reclamante, pois não foi juntado nenhum documento 

pessoal da parte. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020077-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZADHORA PIMENTEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 
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1020077-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZADHORA PIMENTEL DE 

AMORIM REQUERIDO: TIM S/A Vistos, etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito, pois o comprovante juntado no id. 

27503355 está em nome de terceiro não identificado. A não apresentação 

do documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Considerando o tempo 

necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009932-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALETHIA INGRID ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: IMB TEXTIL S.A. Vistos, etc. Acolho a justificativa 

apresentada pela parte autora (id. 26056901 – ATESTADO MÉDICO), 

designe-se no evento seguinte AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Indefiro, via de consequencia, o pedido de 

extinção do feito formulado pela parte reclamada no id. 26101554. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017508-89.2019.8.11.0002

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:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017508-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017541-79.2019.8.11.0002

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:

RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017541-79.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017544-34.2019.8.11.0002

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:

RICARDO LUIZ DO AMARAL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017544-34.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: RICARDO LUIZ DO AMARAL Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017555-63.2019.8.11.0002

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:

JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017555-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017688-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017688-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017721-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017721-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 454 de 609



CRISTAIS EXECUTADO: MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017701-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (EXEQUENTE)

YASMIN DE PINHO NOVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCINO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017701-07.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JONATAS PEIXOTO LOPES, 

YASMIN DE PINHO NOVO EXECUTADO: JOVERCINO BATISTA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017816-28.2019.8.11.0002

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:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017816-28.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS 

EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017817-13.2019.8.11.0002

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:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017817-13.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS 

EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 
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DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017862-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017862-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017905-51.2019.8.11.0002

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:

ANNA PAULA ROSSI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017905-51.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANNA PAULA ROSSI 

RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018042-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNALIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018042-33.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CAIO CESAR VIEIRA DE 

FREITAS EXECUTADO: MAGNALIA FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, pois não foi 

juntado qualquer documento neste sentido. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazoacima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 
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extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018083-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CESAR PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018083-97.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: LUCAS CESAR PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018086-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MENDES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018086-52.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CRISTIANO MENDES LEITE Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020099-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020099-24.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARILENE 

RIBEIRO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 457 de 609



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018094-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL AMARANTE DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018094-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: JOACIL AMARANTE DE PAULA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018096-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018096-96.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018103-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CASSIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018103-88.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: LUCIANO CASSIANO DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018105-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018105-58.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018142-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SEBASTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018142-85.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: ANA 

SEBASTIANA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018143-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DA COSTA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018143-70.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: ELTON DA 

COSTA NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020101-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL SOUZA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1020101-91.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIEL SOUZA 

VITORINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 05/02/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 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: 1018146-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS GONCALVES CABRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018146-25.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: JOSE LUIS 

GONCALVES CABRERA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018150-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSON ARTIAGA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018150-62.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: FRANKSON 

ARTIAGA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018151-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUANEIS GONCALVES DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018151-47.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: JUANEIS 

GONCALVES DOS REIS JUNIOR Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 
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secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018152-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018152-32.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: LEANDRO 

PEREIRA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018172-23.2019.8.11.0002

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:

DIVINO MOREIRA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018172-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: DIVINO MOREIRA DE FARIA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018173-08.2019.8.11.0002

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:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018173-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: MARSILENE DIVINA DE JESUS Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 
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determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018209-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018209-50.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018215-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018215-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010530-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PERES DIONEZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010530-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCO ANTONIO SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: VALCIR PERES DIONEZIO Vistos, etc. A parte autora 

apresentou novo endereço da parte requerida no id. 25871653, na mesma 

data da sentença de extinção (id. 25734667). Assim, em consideração 

aos princípios que regem os Juizados Especiais, torno sem efeito a 

sentença suscitada. Cite-se a parte requerida no endereço apontado. 

DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018679-81.2019.8.11.0002

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:

NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018679-81.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: NIVALDO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 
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a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018698-87.2019.8.11.0002

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:

CARLOS BRITO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018698-87.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: CARLOS BRITO DE LIMA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018963-89.2019.8.11.0002

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:

HEBER BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018963-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: HEBER BARBOSA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018966-44.2019.8.11.0002

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:

TIAGO SAENS GOMES OJEDA (EXECUTADO)

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018966-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: TIAGO SAENS GOMES OJEDA, 

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 
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interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019047-90.2019.8.11.0002

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:

AVILLER SCHINAYDER DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019047-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: AVILLER SCHINAYDER DA SILVA MORAES 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020105-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MATHEUS VILAS BOAS RODRIGUES (REQUERENTE)

MAGNA SUELI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIBEIRO AMARO (REQUERIDO)

PEDRO LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020105-31.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GUILHERME 

MATHEUS VILAS BOAS RODRIGUES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA POLO 

PASSIVO: PEDRO LINO DA SILVA 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 Data: 04/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 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: 1007080-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007080-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCIMAURA NUNES DE 

SOUZA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Acolho a emenda à inicial de id. 26597424. Analisando a inicial, não se 

vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou evidência. DESIGNO 

NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento 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 requerente, 

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 Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018621-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. DE CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUT BAR ESPETO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018621-78.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: I. C. DE CARVALHO DA SILVA 

EIRELI - ME EXECUTADO: FUT BAR ESPETO LTDA. - ME Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 
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havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018998-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRSON METELLO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018998-49.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CAIO CESAR VIEIRA DE 

FREITAS EXECUTADO: JAIRSON METELLO DA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020106-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020106-16.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAELA DA 

SILVA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL 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: 04/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1019520-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019520-76.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DIEGO DE SOUZA 

MAGALHAES EXECUTADO: EVERSON DOS SANTOS SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019605-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO NETO (EXECUTADO)

PABOLO MICHEL DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019605-62.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GILDETE FERREIRA PARDIN - 

EIRELI - ME EXECUTADO: PABOLO MICHEL DE SOUZA NETO, JOSE 

ROBERTO NETO Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020107-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020107-98.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VANIA SILVA 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 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: 1019614-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON ARABE DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019614-24.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: WEVERTON ARABE DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019735-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019735-52.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 
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126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014683-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CANDIDO DUARTE (INTERESSADO)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014683-75.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARCOS CANDIDO DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A parte autora, id. 26382506, requer a redesignação da 

audiência de conciliação, apontando problemas de saúde na data de sua 

realização. No entanto, constata-se que a audiência realizou-se no dia 

12.11.2019, sobreveio a sentença de extinção em 21.11.2019, e somente 

após a prolação da sentença, no dia 22.11.2019 a parte se manifestou, 

juntando o atestado apenas em 26.11.2019. Desta forma, não acolho a 

justificativa apresentada. Considerando que a presente ação foi 

sentenciada pela contumácia (id. 26139538), tendo ocorrido o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

de estilo. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1017063-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOSIANNE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DAVID (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017063-71.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: LOSIANNE RODRIGUES DOS 

SANTOS CAMPOS ESPÓLIO: HERMES DAVID Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para manifestar sobre a petição e documentos juntados no id. 

27332823 (contestação). Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019842-96.2019.8.11.0002

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:

PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019842-96.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019861-05.2019.8.11.0002

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:

JONILSON ZEFERINO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019861-05.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JONILSON ZEFERINO DA ROSA Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 
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Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019961-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JURACY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019961-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DEOVANIA BOABAID 

GREGORIO EXECUTADO: ANA JURACY DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019962-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019962-42.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DEOVANIA BOABAID 

GREGORIO EXECUTADO: LAURIANA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019963-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR ARAUJO CORREA OAB - MT26083/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019963-27.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DEOVANIA BOABAID 

GREGORIO EXECUTADO: LEANDRO EVARISTO DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 
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Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019995-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO ANTONIO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019995-32.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: LUAN CARLOS PEREIRA DA 

SILVA 02713776155 EXECUTADO: ADEILDO ANTONIO ARRUDA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020033-44.2019.8.11.0002

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:

GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020033-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020119-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANGELO RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020119-15.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RAUL ANGELO 

RODRIGUES DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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 II Data: 04/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020125-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANGELO RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020125-22.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:RAUL ANGELO 

RODRIGUES DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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
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Processo Número: 1020131-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELLYPE DE OLIVEIRA RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020131-29.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MATHEUS 

FELLYPE DE OLIVEIRA RAFAEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA 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: 

05/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/11/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007618-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007618-29.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 17 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 

17/12/2019 12:33:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011820-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MACEDO DA CONCEICAO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BISPO CERQUEIRA (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020140-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020140-88.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE WILLIAN 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DE 

QUEIROZ RAMALHO 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: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1013560-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020149-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020149-50.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIA 

CORREIA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYSSA 

MORGANNA SANTOS SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. e outros (4) 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: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 de 
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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: 1009731-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE MARIA DOS SANTOS (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))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009731-53.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERIDO: 

HOSANA ALVES DE LIMA - DF45587, ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ - 

GO31716 , para querendo apresentar recurso a sentença ID Nº 25509651 

, no prazo de 10 (dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 17/12/2019 13:35:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008229-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA BRITO SILVA (INTERESSADO)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008229-79.2019.8.11.0002 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 querendo apresentar 

recurso a sentença ID nº 25450406 no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 17/12/2019 

13:44:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008229-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA BRITO SILVA (INTERESSADO)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008229-79.2019.8.11.0002 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 querendo apresentar 

recurso Sentença ID nº 25450406 , no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 17/12/2019 

13:48:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (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. 1006921-08.2019.8.11.0002 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, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 17/12/2019 13:51:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006847-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 

1006847-51.2019.8.11.0002 Intima-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de ID 27501800, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

17/12/2019 13:57:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020159-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA FUCHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020159-94.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CARMEM 

CRISTINA FUCHS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YOHAN FUCHS 

SELLE 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 Data: 04/02/2020 Hora: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020161-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020161-64.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:TELMA ARAUJO 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES 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: 

05/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1012458-82.2019.8.11.0002

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:

IRANY RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) reclamado(a) com o n. 

576557-9 no valor de R$ 1.857,08

Intimação 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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 576566-8

Intimação 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) autor(a) com o n. 

576587-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020165-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020165-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:VERA MARIA DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - 

ME 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: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) reclamado(a) com o n. 

576599-4

Intimação 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)

 

ORDEM DE BLOQUEIO ENCAMINHADA PARA VINCULAÇÃO 

81120194822513

Intimação 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:
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CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLI CRISTIANE MORAES (EXECUTADO)

 

ORDEM DE BLOQUEIO ENCAMINHADA PARA VINCULAÇÃO 

81120194822585

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020174-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALDOMIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020174-63.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:NELSON 

VALDOMIL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA 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 II Data: 05/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1013712-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA LIMA TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ANDERSON DE SOUZA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/12/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012205-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVIO DE BARROS (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1020184-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO PADAVINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1020184-10.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

CANDIDO PADAVINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON LUIZ 

DO NASCIMENTO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1008210-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILDO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008210-73.2019.8.11.0002 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, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/12/2019 

16:13:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020187-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020187-62.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 15:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1013161-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013161-13.2019.8.11.0002 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: 

FELICIANO LYRA MOURA - MT15758-O Advogado do(a) REQUERIDO: 

PAULO EDUARDO PRADO - MT0016940S 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, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/12/2019 

16:18:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1020192-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020192-84.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANA DE 

OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA 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: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020194-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020194-54.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1013524-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YUDEMILA NATALIA PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013524-97.2019.8.11.0002 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: JEFERSON 

LEANDRO FULONI CARVALHO - MT17081-B, EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - MT10143-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, 17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/12/2019 16:25:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020101-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL SOUZA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

1020101-91.2019.8.11.0002 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 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

17/12/2019 16:30:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020197-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020197-09.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020107-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020107-98.2019.8.11.0002 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 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

17/12/2019 16:41:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012645-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY LEMES DE LIMA JUNIOR (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))

 

Processo n. 1012645-90.2019.8.11.0002 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-, para apresentar 
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as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

17/12/2019 16:44:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020131-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELLYPE DE OLIVEIRA RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020131-29.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

documento pessoal legível, haja vista que o juntado se encontra 

deteriorado, não sendo possível a leitura, sob pena de indeferimento da 

inicial, e por este motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado 

eletronicamente 17/12/2019 16:46:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020106-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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: 

1020106-16.2019.8.11.0002 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, sob pena de indeferimento da inicial, e por este 

motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 17/12/2019 16:50:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020199-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020199-76.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LUCIA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 04/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 17 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: 1010631-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010631-36.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O , para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). 

VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/12/2019 16:56:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1019878-41.2019.8.11.0002 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: 15:40 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 17/12/2019 16:59:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010444-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO MARIANO DA CONCEICAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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. 1010444-28.2019.8.11.0002 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: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-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, 17 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/12/2019 17:01:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010650-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GOUVEIA 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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010650-42.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S, 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, 17 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 17/12/2019 17:34:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010530-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PERES DIONEZIO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 21/10/2019 13:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010411-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

MOTO RACA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010411-38.2019.8.11.0002 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) EXECUTADO: 

REINALDO AMERICO ORTIGARA - MT9552-O Advogado do(a) 

EXECUTADO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MS13116-S , para apresentar as contrarrazões aos embargos de 

declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 17/12/2019 17:47:20

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020187-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-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 DESPACHO Processo: 

1020187-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único do CPC, colacionando aos autos histórico de consumo e contas de 

sua unidade consumidora, bem como as faturas e seus respectivos 

comprovantes de pagamento dos dez apontamentos efetivados pela 

ENERGISA nos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a 

adimplência para que se possa analisar o pedido de retirada da 

negativação, bem como de restabelecimento do fornecimento, uma vez 

que afirma ser a fatura de recuperação de consumo a responsável pela 

suspensão. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020197-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-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 DESPACHO Processo: 

1020197-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único do CPC, colacionando aos autos histórico de consumo e contas de 

sua unidade consumidora, bem como as faturas e seus respectivos 

comprovantes de pagamento dos dez apontamentos efetivados pela 

ENERGISA nos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a 

adimplência para que se possa analisar o pedido de retirada da 

negativação, bem como de restabelecimento do fornecimento, uma vez 

que afirma ser a fatura de recuperação de consumo a responsável pela 

suspensão. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020219-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020219-67.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:DOUGLAS LEITE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS FORTES MODESTO 

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: 
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CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1020223-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020223-07.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA E 

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 II Data: 04/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 17 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: 1011503-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1011503-51.2019.8.11.0002 Intima-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de ID 27564459, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

17/12/2019 18:52:13

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019878-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO BATISTA CABRAL 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES 

EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo a parte autora 

que em 18.02.2016 contraiu junto ao banco requerido um empréstimo 

consignado, recebendo o valor de R$ 4.579,00 (quatro mil e quinhentos e 

setenta e nove reais), a serem pagos em 36 meses no valor de R$ 197,12 

(cento e noventa e sete reais e doze centavos), e indo à sede do banco 

solicitou sua via do contrato, quando lhe entregaram um com várias 

“anormalidades,” (endereço constava descrito erroneamente, pois nunca 

residiu na cidade Nossa senhora do Livramento, o contrato anteriormente 

elaborado num tablete, agora já veio preenchido em letras cursivas, não 

constava valor da parcela, nem data do seu início ou termino, enfim muita 

informação aparentemente duvidosa, e que questionou sem qualquer 

resolução por parte do banco, percebendo que a partir do mês de 

agosto/2019 aparece em sua folha de pagamento o desconto do valor de 

R$ 88,01 (oitenta e oito reais e um centavo) referente a reserva de 

margem consignável (RCM), que nunca contratou, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a contratação de 

cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena 

de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou cópia do contrato com os dados que 

questiona, extrato dos consignáveis emitido pelo INSS, e histórico de 

créditos espelhando o desconto mensal no valor de R$ 88,01 (oitenta e 

oito reais e um centavo) a título de EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, 

coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência; ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. 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, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento 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 requerente, 

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 Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019814-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY RAFAELLA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI (REQUERIDO)

OSVALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019814-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STHEFANY RAFAELLA DE 

ABREU SILVA REQUERIDO: OSVALDO, NELI Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER por atermação, aduzindo a parte autora que a existência de uma 

árvore localizada no terreno vizinho vem lhe causando prejuízos e 

transtornos, na medida em que têm telhas quebradas, suporte de telhas 

danificado e rachaduras nas paredes e infiltrações, problemas 

ocasionados pela proximidade dos galhos e raízes à sua residência, 

afirmando que por diversas vezes tentou resolver amigavelmente a 

situação, sem êxito. Desta forma, requer seja determinado à parte 

requerida que efetive o corte da árvore imediatamente por temer pela sua 

segurança e integridade física, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da 
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tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, porquanto o artigo 1.283 do Código 

Civil estipula que o próprio prejudicado em caso de árvore limítrofe possui 

o direito de efetivar a poda da parte que invade seu terreno, e, assim, 

desnecessário pedido liminar neste sentido: Art. 1.283. As raízes e os 

ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser 

cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno 

invadido. (grifo nosso). Resta, assim, necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão quanto à 

necessidade de retirada total da árvore pelos problemas apontados pela 

parte autora, sendo as cópias das fotos juntadas insuficientes a este 

desígnio. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. 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, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020350-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHAMILA MIKAELA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1020350-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: KHAMILA MIKAELA DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Acolho a competência 

declinada de id. 27288870. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que ao tentar solicitar 

um cartão de crédito foi informada que seu nome está negativado pela 

parte requerida, afirmando que há tempos é cliente da mesma e nunca 

deixou de quitar suas faturas, se surpreendendo com o contato efetivado 

e o apontamento da existência de débitos referentes aos anos de 2015 e 

2016 de números que nunca solicitou ou utilizou, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou histórico 

de pagamentos de suas contas retirado do sítio da requerida, bem como 

consulta balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 100,35 (cem reais e trinta e cinco centavos), incluso em 01.10.2019, 

restrição única e recente, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, 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. 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, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento 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 requerente, 

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 Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020031-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS ANGELA CRISTINA PINELI LIMA (REQUERENTE)

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: 

1020031-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIS ANGELA CRISTINA 

PINELI LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE VALORES 

COM PEDIDO LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAAZER, aduzindo a parte 

autora que é responsável pela unidade consumidora UC 6/1132648-5, e 

que a fatura referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 

vieram com valores exorbitantes e não condizente com seu consumo, 

informando que tentou resolver administrativamente, solicitando uma 

vistoria e reavaliação das faturas, mas sem sucesso, temendo ter seu 

fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de 

seu fornecimento, suspendendo as faturas questionadas, e se abstendo 

de negativar seu nome, 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 as faturas questionadas nos valores de R$ 605,95 (seiscentos e 

cinco reais e noventa e cinco centavos) de vencimento 13.12.2019; R$ 

555,97 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) 

de vencimento 13.11.2019 e R$ 629,82 (seiscentos e vinte e nove reais e 

oitenta e dois centavos) de vencimento 13.01.2020, bem como 

comprovante de pagamentos de faturas anteriores demonstrando que os 

valores apurados nos meses apontados estão acima da média, e ainda a 

reclamação no PROCON tentando resolver a questão, 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 
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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 6/1132648-5 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019218-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019218-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Acolho o pedido de emenda 

à inicial de id. 27449564, quanto à inserção da fatura referente ao 

vencimento 19.12.2019 na importância de R$ 846,04 (oitocentos e 

quarenta e seis reais e quatro centavos), que igualmente está com valor 

acima da média espelhada na decisão liminar de id. 27075682. Assim, 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/ 364666-8 em razão do débito ora discutido (MÊS DE DEZEMBRO/2019), 

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. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020088-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-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: 

1020088-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/754187-3, e que se 

surpreendeu ao receber duas faturas com vencimento 30.10.2019 com 

valores exorbitantes e não condizentes com seu consumo, informando 

que tentou resolver administrativamente junto à concessionária, mas sem 

sucesso, temendo ter seu fornecimento suspenso, e apontando ser a 

residência humilde e que nada justifica os valores cobrados. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, suspendendo as 

faturas questionadas, se abstendo de negativar seu nome, 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 a CARTA AO 

CLIENTE com a apuração do valor, bem como demonstrativo de débito, 

bem como as duas faturas questionadas: uma no valor de R$ 3.522,85 

(três mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) e 

outra no valor de R$ 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta 

centavos), e em comparação com s demais meses, constata-se que 

realmente distoam da média, 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 6/754187-3 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020149-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra 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: 

1020149-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIA CORREIA ALVES 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO FINASA BMC 

S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN, BANCO SAFRA S-A Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, aduzindo a parte 

autora que possui como única fonte de renda uma pensão por morte pelo 

INSS, e se surpreendeu ao tentar efetivar o saque dos valores da pensão 

com a sua conta praticamente zerada, e com a ajuda de uma neta tirou 

extrato junto ao INSS e verificou vários empréstimos de diversos bancos, 

afirmando ser analfabeta e não saber a origem dos consignados não 

sabendo sequer precisar se recebeu todos os valores pelos quais vem 

sendo cobrada, e que vem sendo enganada pelas agências 

intermediadoras, não vendo outra maneira de resolver a questão senão 

com o presente processo. Desta forma, requer concessão de liminar para 

que sejam suspensos os descontos em seu beneficio, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS emitido pelo 

INSS espelhando diversos empréstimos que a parte autora não 

reconhece, bem como extrato de sua conta corrente do Banco Bradesco 

com diversos lançamentos a débito feitos no mesmo dia do crédito de seu 

benefício, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos 

questionados discutidos nos autos, até ulterior deliberação, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. 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, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento 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 requerente, 

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 Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020165-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020165-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO 

LIMINAR, aduzindo a parte autora que se surpreendeu ao não conseguir 

sacar todo o valor de seu salário de sua conta no Banco Caixa Econômica 

Federal, e pelo extrato percebeu um desconto no valor de R$ 78,23 

(setenta e oito reais e vinte e três centavos), efetivado pela APORSEG 

sem prévio aviso ou qualquer autorização para a cobrança, afirmando que 

tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito, sendo apenas 

advertida de se tratar de seguro de um cartão, o qual nunca recebeu. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seja suspenso o 

desconto anunciado, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou 

documento emitido pelo banco em que consta como credor do valor a 

parte requerida, bem como extrato de sua conta dos meses de novembro 

e dezembro/2019 com o desconto do valor mencionado, coadunando com 

a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO do desconto questionado no valor 

de R$ 78,23 (setenta e oito reais e vinte e três centavos), até ulterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. 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, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento 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 requerente, 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 Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020140-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-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: 

1020140-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE WILLIAN SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que a ENERGISA inseriu 

seu nome no cadastro de inadimplentes indevidamente apontando três 

dívidas inexistentes, afirmando não possuir qualquer relação jurídica com 

a mesma, e que tentou resolver administrativamente, mas não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta do sítio SERASA consumidor em que 

constam os apontamentos anunciados: R$ 507,67 (quinhentos e sete reais 

e sessenta e sete centavos); R$ 363,80 (trezentos e sessenta e três 

reais e oitenta centavos) e R$ 365,76 (trezentos e sessenta e cinco reais 

setenta e seis centavos), todos inclusos dia 10.05.2019, restrições únicas 

e recentes, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, 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. 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, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento 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 requerente, 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 Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020194-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-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: 

1020194-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único do CPC, colacionando aos autos histórico de consumo e contas de 

sua unidade consumidora, a fatura referente à recuperação de consumo 

no valor questionado, bem como as faturas e seus respectivos 

comprovantes de pagamento dos dez apontamentos efetivados pela 

ENERGISA nos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a 

adimplência para que se possa analisar o pedido de retirada da 

negativação, bem como de restabelecimento do fornecimento, uma vez 

que afirma ser a fatura de recuperação de consumo a responsável pela 

suspensão. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012743-75.2019.8.11.0002

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:

ALBERTO LUIZ GARCAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012743-75.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: ALBERTO LUIZ GARCAO DA SILVA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. 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. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora de valores e do 

veículo 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 arquivamento do processo com baixa. 

COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015221-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA SOARES (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))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015221-56.2019.8.11.0002 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 ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito 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. - Da incompetência territorial 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 agência nesta 

Comarca. Preliminares - Da inépcia da inicial: do documento unilateral – 

extrato do SPC/SERASA e comprovante de residência Quanto ao 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. No que 

concerne no fundamento de que a parte autora não apresentou 

comprovante de residência em seu nome. Verifica-se dos documentos 

juntados com a inicial a declaração da pessoa em nome de quem está o 

comprovante de residencia informando que aluga o imóvel para a parte 

requerente e, assim, ante a ausencia de prova em contrário, tem-se como 

comprovada a residencia da parte autora nesta Comarca. Ressalto por fim 

que, a requerida possui loja/sede/agência nesta Comarca. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão 

autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente 

ação ocorreu em 03/2015, tendo a ação sido proposta somente após o 

prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. 

Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão 

autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, 

conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, 

entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do nome da 

parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, 

pois, a preliminar em epígrafe. Mérito Sustenta a parte requerente ADEMIR 

SOUZA SOARES que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por um débito no valor de R$217,48, no entanto, não contraiu tal 

dívida. 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, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

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 na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral 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, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para 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. 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: 1015005-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 1015005-95.2019.8.11.0002 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 ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da incompetência territorial 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 agência nesta Comarca. Mérito 

Sustenta a parte requerente ROGER DE PAULA OLIVEIRA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de 
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R$91,94, pleiteando a declaração de inexistência de negócio jurídico. 

Contesta a requerida aduzindo que a parte autora contratou UC com a 

empresa. 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, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

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 na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. 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 à Reclamada para 

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. JULGO IMPROCEDENTE O 

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 

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: 1011820-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MACEDO DA CONCEICAO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011820-49.2019.8.11.0002 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 retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar BANCO 

BRADESCARD S/A. Tendo em vista que foi a BANCO BRADESCARD S/A 

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 Sustenta a parte requerente JHONATAN 

MACEDO DA CONCEICAO BORBA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por débito no valor de R$134,88, no entanto, 

não possui débito com a empresa. Pleiteia a declaração de inexistência do 

débito e danos morais. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 26321657 

contrato assinado 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 preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação alegando genericamente divergência na assinatura, todavia, 

em análise à assinatura constante no termo de audiência, a mesma é 

semelhante ao do contrato e ao questionar a assinatura, o patrono 

questiona o próprio documento por ele apresentado (Procuração e 

declaração de hipossuficiência). Ademais, na inicial, a parte autora pleiteia 

apenas a declaração de inexistência do débito, não questionando a 

contratação. Por fim, a parte autora não impugnou os documentos 

pessoais apresentados com a defesa. 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 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 

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: 1015156-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA MARQUES (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 1015156-61.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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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 impugnação ao pedido de justiça gratuita Aduz a 

requerida que a parte requerente não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o preenchimento aos 

requisitos para o seu deferimento. Em que pese a alegação da requerida, 

em se tratando desta justiça especializada, não há se falar em custas, 

taxas ou despesas quando o feito está tramitando em primeiro grau (artigo 

54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste motivo para que nesta 

fase processual seja analisado o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a preliminar supra. - Da 

falta de interesse de agir 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 inaplicabilidade do CDC e 

da inversão do ônus da prova Postergo a análise. Mérito Sustenta a parte 

requerente FERNANDA SOUZA MARQUES que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por débitos nos valores de R$99,50 e 

R$337,04, no entanto, não consumiu os serviços da requerida. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. Foram acostados aos autos nos ID’S 26270499 e 26270500 

ficha cadastral, comprovante de recebimento assinados pela parte autora, 

cópia dos documentos pessoais, foto no momento da contratação, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação, requerendo genericamente a extinção ante a necessidade 

perícia grafotécnica, todavia, não impugnou especificamente os 

documentos pessoais apresentados, não apontando as supostas 

divergências nas assinaturas. 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 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 dos débitos objetos da lide, de forma 

atualizada, apresentando planilha de cálculo atualizada. Comprovando a 

requerida a contratação e não tendo parte autora comprovado o 

pagamento, devido o pleito, todavia, a atualização deverá ser feita de 

acordo com o dispositivo abaixo. 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 as quantias de 

R$337,04 (trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e R$99,50 

(noventa e nove reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da apresentação do pedido contraposto (19/11/2019), 

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 

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: 1016609-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA MONICO (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016609-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Luciana Cristina 

Monico 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 havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Da preliminar: - Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 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. 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. Com a devida vênia às 

ponderações da Reclamada, tenho que as mesmas 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 uma compra no 

comércio local, 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$ 109,23. No entanto, a 
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Autora relatou que não tem débito algum com a empresa de telefonia, 

motivo pelo qual, entende que tanto a cobrança quanto o apontamento 

restritivo são indevidos. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou a 

regularidade do vínculo entre as partes (migração da linha pré-paga nº 

65-9.9685-8253 para um pacote de serviços da modalidade controle), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora. A Ré teceu algumas 

considerações acerca da eficácia do conjunto probatório apresentado, 

bem como, defendeu que inexistem danos morais a serem indenizados, 

motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

alvitrar à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, 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). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. No entanto, in casu, a 

Reclamante não chegou a negar expressamente na petição inicial a 

existência de vínculo com a empresa Ré (limitando-se a sustentar o 

desconhecimento do débito motivador do apontamento restritivo). 

Outrossim, embora a Reclamada não tenha protocolizado junto à sua 

defesa a cópia de nenhum contrato assinado pela consumidora, ainda 

assim entendo que, excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas 

ao corpo da contestação e as faturas apresentadas como documentos 

anexos não merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir indícios 

consideráveis acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos 

cadastros internos da empresa de telefonia é justamente a mesma 

localidade indicada pela Reclamante como sendo o seu endereço 

residencial, qual seja, “R. de Maracaju, nº 26, Q. 54, Bairro Jardim Itororo, 

Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas telas sistêmicas igualmente 

demonstraram que as faturas correspondentes aos meses de novembro e 

dezembro/2018 foram devidamente quitadas, ou seja, um comportamento 

que, definitivamente, não condiz com o perfil de um fraudador. Logo, 

considerando os irrefutáveis indícios acerca da regularidade do vínculo 

anteriormente firmado entre as partes, tenho que as considerações iniciais 

não se revelam verossímeis. Já no que diz respeito à origem do débito 

debatido nos autos, entendo que a mesma restou satisfatoriamente 

esclarecida. Da exegese das telas colacionadas à defesa, constata-se 

que a parte Autora se quedou silente em promover o pagamento das 

faturas vencidas de janeiro a março/2019 (cuja somatória é representada 

pelo valor total de R$ 109,23), motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção do nome da Reclamante junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Com a devida vênia às considerações 

ventiladas pela Reclamante em sede de impugnação, entendo que as 

mesmas não se prestaram em comprometer a idoneidade das 

considerações defensivas. In casu, reitero que foram apresentados 

indícios substanciais de que subsistiu relação contratual entre os litigantes 

(desde o fato da Autora não ter negado expressamente a existência de 

relação jurídica, bem como, de o endereço cadastrado nos sistemas da 

Reclamada ser exatamente a mesma localidade indicada pela Reclamante 

como sendo o seu endereço residencial, até as telas que evidenciaram a 

realização de pagamentos de faturas), os quais, concatenados às faturas 

de cobrança e relatório de chamadas anexos à defesa e ainda, o fato de a 

Reclamante não ter apresentado qualquer comprovante de pagamento 

inerente às dívidas que lhe estão sendo cobradas, confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. No 

entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamada, 

entendo que não restou configurada qualquer litigância de má-fé ou ato 

atentatório à dignidade da justiça por parte da Reclamante, pois, 

consoante alhures mencionado, na inicial não houve expressa negativa de 

vínculo entre as partes e ainda, a consumidora apenas não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (no tocante à comprovação do 

pagamento da dívida que motivou a inserção creditícia). 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, 

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, 17 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: 1015272-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015272-67.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Sustenta a parte 

reclamante ADEMAR DA SILVA que teve seu nome negativado pela 

requerido por um débito no valor de R$187,23. Em consulta ao sistema 

Projudi foi localizado o processo n.º 8029635-71.2018.811.0002 em 

desfavor da Telefônica, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do 

Cristo Rei/Várzea Grande/MT, sendo julgado improcedente em que se 

discute o mesmo débito da presente ação. In casu, está evidenciada a 

identidade da discussão acerca dos mesmos fatos nos autos 

8029635-71.2018.811.0002. Portanto, o presente processo comporta 

extinção, sem julgamento do mérito, ex vi do art. 485, incisos V do CPC. 

Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do mérito, 

reconhecendo a ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo 
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supramencionado. 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. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BISPO CERQUEIRA (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: 1014137-20.2019.8.11.0002 Promovente: ISAIAS BISPO 

CERQUEIRA Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Afirmando a parte reclamante que não firmou contrato com a reclamada, e 

negando o áudio de gravação juntado na contestação ID 25951914, assim 

faz-se necessária a realização de prova pericial, até porque o ponto 

controvertido, in casu, reside em saber se voz aposta no atendimento ao 

cliente apresentado na contestação foi lançada por terceiro ou pela 

própria parte reclamante. Destarte, não é possível, sem prova pericial, 

afirmar, com absoluta certeza, de que a voz aposta apresentada pela 

reclamada não provém da própria parte reclamante. No presente caso, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial do áudio reportado, visando atestar a autenticidade ou não da 

contratação dos serviços pela parte reclamante, para o efetivo deslinde 

da controvérsia. Registre-se que a realização da prova pericial fonética 

impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, 

não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, que viola 

os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A perícia 

fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, 

conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Em caso similar ao dos 

autos, assim decidiu a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em 13/03/2013, relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO 

NÃO REALIZADO. INCLUSÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo nos autos contrato a 

justificar os débitos, em que constam lavradas assinaturas visivelmente 

semelhantes, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais, bem como, pode ser reconhecida, de ofício, pelo 

magistrado. A extinção do processo sem o julgamento do mérito não obsta 

a propositura de nova ação perante a Justiça Comum para discutir o direito 

ora pleiteado, até porque mero boletim de ocorrência produzido 

unilateralmente não tem o condão de dar a segurança ao magistrado 

acerca da veracidade de suas informações, bem como, da não 

celebração do contrato. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. O julgamento em 

segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do 

processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá 

de acórdão. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, ressalvada a suspensão, nos moldes do artigo 12, da Lei 

nº. 1.060/1950, diante da gratuidade de justiça concedida. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT; Turma Recursal Única; RI n.º 

0016658-62.2013.811.0002; Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 

julgado em 13/03/2013). Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial 

não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez 

que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, 

impondo-se, assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Por 

cuidar-se de matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser 

apreciadas em qualquer fase do processo. Pelo exposto, decido pela 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei nº 9.099/95. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz 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 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: 1015225-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPES DE FRANCA JUNIOR (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

 

Processo nº 1015225-93.2019.8.11.0002 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 ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da incompetência territorial Arguiu a parte reclamada a preliminar 

de inépcia, sob o fundamento que a parte autora não apresentou 

comprovante de residência em seu nome. Entretanto, a própria parte 

reclamada aponta nos documentos a unidade consumidora em Várzea 

Grande e, assim, tem-se a competencia nesta Comarca. 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 agência 

nesta Comarca. Mérito Sustenta a parte requerente ELIAS LOPES DE 

FRANCA JUNIOR que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida pelos débitos nos valores de R$354,87; R$1.023,95 e R$362,33, 

no entanto, não contraiu tal débito. O requerido contesta, sustentando que 

a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 

26346778 solicitação de troca de titularidade assinado pela parte autora, 

cópia dos documentos pessoais, cópia de contrato de locação em nome 

da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica entre as 

partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que a 

requerida não apresentou contrato para afastar a fraude, todavia, não 

impugnou especificamente os documentos apresentados. 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 
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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 no valor de R$ 16.264,09, todavia, o referido pedido deve 

guardar relação com o pedido inicial, que perfaz a quantia de R$1.741,15, 

motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e 

do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento 

de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação 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: 1013560-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (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

 

Processo nº 1013560-42.2019.8.11.0002 Reclamante: Jessica Aparecida 

Ferreira da Silva Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento) 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 da Reclamante em audiência conciliatória 

(ID nº 25555438). 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. Na presente lide, algumas 

horas antes da realização da audiência de conciliação, a Reclamada 

anexou sua defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos 

a comprovar o vínculo existente com a Demandante, dentre eles uma 

“Cédula de Crédito Bancário” e ainda, documentos de identificação 

pessoal (RG e CPF) pertencentes à consumidora. A meu ver, tudo indica 

que, após tomar conhecimento prévio das provas apresentadas pela 

Reclamada, a 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 pela Reclamada, a 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 da Reclamante, deixo de extinguir a ação pela 

contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Da preliminar: - Da causa de maior complexidade: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia (exame comparativo) no instrumento contratual protocolado 

junto à defesa. No entanto, por entender que a complexidade da referida 

prova não está em harmonia com os princípios do Juizado Especial, a 

Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Por entender que as 

considerações acima mencionadas estão intimamente concatenadas ao 

mérito da lide, postergarei a análise da preliminar em debate. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar crediário no 

comércio local, tomou conhecimento de que havia sido negativada a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 1.446,30. No entanto, a Autora 

afirmou que não possui débito algum com a financeira Ré, bem como, que 

não recebeu qualquer notificação prévia, motivo pelo qual, entende que 

tanto a cobrança quanto a inserção creditícia são 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, a Reclamada sustentou a regularidade 

do vínculo entre as partes (decorrente da formalização de um contrato de 

“Crédito Direto ao Consumidor”), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, convém alvitrar à 

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 pela Reclamante, tenho que a mesma restou 
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devidamente comprovada, pois, a Reclamada foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, quais sejam: uma 

“Cédula de Crédito Bancário” e ainda, os documentos pessoais (RG e CPF) 

apresentados pela Reclamante no momento da contratação. Ademais, 

registra-se que a assinatura lançada no referido instrumento guarda 

notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à 

exordial, motivo pelo qual, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a 

instituição financeira, entendo ser prescindível a realização de qualquer 

prova de cunho pericial para fins de se atestar a legitimidade da 

contratação. Como se não bastasse, extrai-se das telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da defesa (cuja idoneidade somente está sendo 

levada em consideração em decorrência da apresentação dos 

documentos alhures mencionados) que foram realizados pagamentos de 

02 prestações (de um total de 08), 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 se extrai da “Cédula de Crédito Bancário” 

protocolada com a contestação, a Reclamante tomou emprestado um valor 

junto à instituição financeira, bem como, se responsabilizou pelo 

pagamento de 08 prestações no valor de R$ 155,79 (cujo vencimento 

inicial estava previsto para 10/06/2015). No entanto, em que pese tenha 

realizado o pagamento das 02 parcelas iniciais, a Reclamante quedou-se 

silente em promover o pagamento das prestações vencidas a partir de 

agosto/2015, 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 Autora rechaçar de forma específica 

todos os argumentos e documentos apresentados pela Reclamada, 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 pela Reclamante qualquer comprovante 

indicando a devida contraprestação pelo empréstimo contratado, entendo 

que a anotação creditícia questionada pela consumidora refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como imputar à instituição 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 TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. 1. Constitui exercício regular do direito do credor, a 

negativação do nome do devedor que não comprova o pagamento do 

débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário firmada entre eles. 2. 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000170913354001 MG, Relator: 

Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Portanto, considerando que a 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, sejam eles de cunho declaratório 

ou indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi 

debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada e, principalmente, o fato de a 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 lhe 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 pela 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 a 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (Cédula de 

Crédito Bancário e documentos de identificação pessoal), possivelmente 

encorajaria a parte Autora a comparecer em audiência, bem como, poderia 

ser eventualmente condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da 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 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, 17 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: 1015969-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ MARTINEZ MEIRELLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015969-88.2019.8.11.0002 Promovente: HUMBERTO LUIZ 

MARTINEZ MEIRELLES Promovido: ENERGISA S/A Vistos etc. HUMBERTO 

LUIZ MARTINEZ MEIRELLES ajuizou a presente ação em desfavor da 

ENERGISA. Em síntese, alegou que se mudou para outro imóvel e no dia 

11/10/2019 solicitou a ligação da energia elétrica em seu novo endereço, 

alega, que foram inúmeras tentativas para que a empresa lhe atendesse 

sendo que até a data do ajuizamento desta ação ainda permanecia sem 

energia elétrica. Ao final, postulou pela ligação da sua energia, bem como 

a indenização por danos morais pela falha na prestação dos serviços. 

Devidamente citada a parte reclamada no ID 26786258, alegou se 

diligenciou até o local para proceder com o atendimento da solicitação do 

autor e não logrou êxito pois não teve acesso ao medidor por motivo do 

imóvel se encontrar fechado. Pugna pela inexistência de dano moral e a 

consequente improcedência dos pedidos. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). - Do Mérito - 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 
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julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. Compulsando 

aos autos, verifico que a reclamante encartou vários protocolos do 

atendimento ( ID 25447437 – ID 25447436 – ID 25447434 – ID 25447430) 

que sequer foram impugnados pela empresa Reclamada. A 

concessionária de energia elétrica não juntou nenhum documento em sua 

contestação, e apenas se restringiu em mencionar que a solicitação do 

autor não foi atendida pelo fato do imóvel estar fechado, todavia, o autor 

juntou diversos protocolos e informou que procurou a Ré por diversas 

vezes para atender sua solicitação, o que o fez inclusive ajuizar ação 

para que tivesse o seu pedido atendido. Desta forma, a demora na ligação 

de energia e o tempo dispendido para resolver o problema é fato suficiente 

para gerar dano moral. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço tem o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC: 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. Ademais, nos termos Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL, o prazo para a efetivação da ligação da Unidade 

Consumidora é de 2 (dois) dias uteis para grupo B localizada em área 

urbana, de 5 (cinco) dias úteis para o grupo B localizada em área rural e 7 

(sete) dias úteis para unidade de grupo A, conforme art. 31 da citada 

Resolução Normativa. Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou 

adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os 

prazos máximos a seguir fixados: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 

14.07.2015) I ? 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 

localizada em área urbana; II ? 5 (cinco) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo B, localizada em área rural; e III ? 7 (sete) dias úteis 

para unidade consumidora do grupo A. Parágrafo único. Os prazos 

fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação 

das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares 

pertinentes. Desta forma, quando a distribuidora de energia elétrica 

ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço 

ineficiente, cometendo assim conduta ilícita. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 

2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 

71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que o consumidor tem direito a facilitação de prova de seus direitos 

(art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela total inexistência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se pela falha na prestação de serviço. Portanto, no caso em 

exame, considerando que o reclamante solicitou a ligação de energia em 

11/10/2019 e só foi realizado por decisão de liminar ID 25523476, ficando 

assim por dias aguardando o fornecimento da energia elétrica solicitada 

encontra-se assim caracterizado o ato ilícito. O dano moral pode decorrer 

de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a 

ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na 

esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido 

desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que a indisponibilidade de tempo, decorrente de inúmeras 

ligações em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o tempo excessivo 

despendido tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, angustia e ansiedade e até stress. Ademais, o tempo é um 

bem precioso e o reclamante poderia utilizar-se deste período para 

convício com a família, investimento em cultura e até em atividades 

profissioanais, evidenciando o lesão a honra subjetiva. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) Em idêntico 

sentido é o entendimento da Turma Recursal do TJMT: RECURSO 

INOMINADO ? RECLAMAÇÃO ? INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO (...) SERVIÇO DE CALL 

CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE ? DANO MORAL IN RE IPSA. 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 (TJRS AP CÍVEL 

Nº 70040912214e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal 

( R e c u r s o s  I n o m i n a d o s  n s .  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 ,  0 0 1 0 0 1 2 - 7 1 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 1 3  e 

0019037-47.2011.811.0001).(...) (TRU TJMT 325929720128110001/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 27/08/2013, Data da publicação no DJE 27/08/2013) Não 

destoa o entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 

1.6, das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

Enunciado N.º 1.6 - Call center ineficiente ? dano moral: Configura dano 

moral a obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço 

de call center, por parte da empresa de telefonia, como estratégia para 

não dar o devido atendimento aos reclamos do consumidor. 

(http://www.tjpr.jus.br/enunciados-turmas-recursais) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar tanto a capacidade 

econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento 

injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser 

considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou 

objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: 

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA 

desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 

11/04/2013) Sopesando os critérios jurisprudências e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, fixo em R$ 2.000,00 a indenização por 

danos morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, 

ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: Condenar a parte promovida a 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do 

arbitramento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma 

simples, a partir da citação; Confirmar a liminar deferida no ID 25523476. 

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 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 
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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: 1014101-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSA LADISLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014101-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIA ROSA LADISLAU 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016584-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016584-78.2019.8.11.0002. INTERESSADO: HELIO DA SILVA DIONIZIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora 

à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013712-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA LIMA TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ANDERSON DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013712-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA LIMA 

TRANSPORTES - ME REQUERIDO: VAGNER ANDERSON DE SOUZA Vistos 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou 

de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter 

sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Precluso este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016631-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODOLFO 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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

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: 

1016631-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON RODOLFO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Precluso este 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016064-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRA FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA (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: 1016064-21.2019.8.11.0002 Promovente: THAYRA 

FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Afirmando a parte reclamante que não reconhece o débito e 

que não consumiu os serviços cobrados pela Reclamada, e negando 

(conforme impugnação à contestação ID 26925261) o áudio de gravação 

juntado na contestação ID 26877678, assim faz-se necessária a 

realização de prova pericial, até porque o ponto controvertido, in casu, 

reside em saber se voz aposta no atendimento ao cliente apresentado na 

contestação foi lançada por terceiro ou pela própria parte reclamante. 

Destarte, não é possível, sem prova pericial, afirmar, com absoluta 

certeza, de que a voz aposta apresentada pela reclamada não provém da 

própria parte reclamante. No presente caso, evidencia-se, portanto, a 

imprescindibilidade de realização de prova pericial do áudio reportado, 

visando atestar a autenticidade ou não da contratação dos serviços pela 

parte reclamante, para o efetivo deslinde da controvérsia. Registre-se que 

a realização da prova pericial fonética impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 

9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, 

que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, 

conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Em caso similar ao dos 

autos, assim decidiu a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em 13/03/2013, relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO 

NÃO REALIZADO. INCLUSÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo nos autos contrato a 

justificar os débitos, em que constam lavradas assinaturas visivelmente 

semelhantes, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais, bem como, pode ser reconhecida, de ofício, pelo 

magistrado. A extinção do processo sem o julgamento do mérito não obsta 

a propositura de nova ação perante a Justiça Comum para discutir o direito 

ora pleiteado, até porque mero boletim de ocorrência produzido 

unilateralmente não tem o condão de dar a segurança ao magistrado 

acerca da veracidade de suas informações, bem como, da não 

celebração do contrato. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. O julgamento em 

segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do 

processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá 

de acórdão. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, ressalvada a suspensão, nos moldes do artigo 12, da Lei 

nº. 1.060/1950, diante da gratuidade de justiça concedida. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT; Turma Recursal Única; RI n.º 

0016658-62.2013.811.0002; Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 

julgado em 13/03/2013). Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial 

não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez 

que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, 

impondo-se, assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Por 

cuidar-se de matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser 

apreciadas em qualquer fase do processo. Pelo exposto, decido pela 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei nº 9.099/95. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz 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. Intimem-se as partes 

da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016434-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

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

 

Processo nº 1016434-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Arlindo Rodrigues 

da Silva Filho Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não obstante a 

Reclamada, em sessão de conciliação, 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 
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Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Da preliminar: - Da causa de maior complexidade: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia no telefone do Reclamante. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

do Juizado Especial, a Reclamada pugnou para que o processo fosse 

extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Com a devida 

vênia aos sucintos argumentos apresentados pela instituição financeira, 

tenho os mesmos não comportam acolhimento, pois, consoante 

mencionado alhures, os documentos protocolizados nos autos já se 

prestam em auxiliar este juízo na formação do convencimento. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na 

petição inicial que, ao tentar aprovar crediário no comércio local, tomou 

conhecimento de que havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 301,31. No entanto, o Autor afirmou que não possui débito 

algum com a financeira Ré, bem como, que não recebeu qualquer 

notificação prévia, motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto 

a inserção creditícia são indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre 

as partes (decorrente da formalização de um contrato de “Crédito Direto 

ao Consumidor”), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

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, a Reclamada foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Cédula de 

Crédito Bancário”, bem como, “Proposta de Adesão e Certificado de 

Seguro” e ainda, documentos pessoais (RG e CPF) e selfie enviados pelo 

Reclamante à Reclamada. In casu, os esclarecimentos e provas 

apresentadas pela Reclamada demonstraram que o vínculo firmado entre 

as partes detém uma peculiaridade, qual seja, foi firmado por meio de um 

aplicativo eletrônico, tanto é que foi enviado ao aparelho celular do 

Reclamante uma senha (token) para fins de que a contratação fosse 

validada. Ademais, da exegese dos instrumentos contratuais 

apresentados pela financeira, verifica-se que os mesmos foram 

assinados digitalmente pelo Reclamante na data de 11/07/2018, por 

intermédio da senha enviada ao celular nº (65) 99306-3047, bem como, os 

dados cadastrais (nome, CPF, endereço residencial) inseridos nos 

contratos estão em conformidade com àqueles informados no preâmbulo 

da inicial e ainda, tudo se encontra fortalecido pela apresentação dos 

mesmos documentos de identificação pessoal que foram protocolados 

com a inicial. Não se pode olvidar que a Reclamada se dignou inclusive em 

apresentar uma selfie tirada pelo próprio Reclamante no momento da 

contratação e ainda, telas sistêmicas (cuja idoneidade somente está 

sendo levada em consideração em decorrência da apresentação dos 

documentos alhures mencionados) em que consta a realização de vários 

pagamentos, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento de 

um fraudador. A meu ver, as provas acima mencionadas extirpam 

qualquer dúvida acerca da regularidade do vínculo outrora firmado entre 

as partes, não havendo de ser cogitado qualquer desconhecimento pelo 

consumidor e ainda, revelando-se dispensável a apresentação de 

qualquer mídia física, conforme requerido pela Reclamada (ID nº 

27406277). Já no que diz respeito à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma foi igualmente esclarecida. 

Conforme se extrai da “Cédula de Crédito Bancário” protocolada com a 

contestação, o Reclamante tomou emprestado um valor junto à instituição 

financeira, bem como, se responsabilizou pelo pagamento de 12 

prestações no valor de R$ 145,94 (cujo vencimento inicial estava previsto 

para 08/09/2018). No entanto, em que pese tenha realizado o pagamento 

de 10 parcelas (reitero, de um total de 12), o Reclamante quedou-se 

silente em promover o pagamento das 02 últimas prestações (vencidas 

nos meses de julho e agosto/2019), razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido 

notificado de forma premonitória sobre a pendência que culminou na 

inserção creditícia, consigno que 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.”. Após 

o protocolo da contestação, entendo que cabia ao Autor rechaçar de 

forma específica todos os argumentos e documentos apresentados pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventiladas não só 

considerações genéricas, como também, totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva. Isso porque, apesar de ter 

sustentado a necessidade de ser realizada uma “perícia grafotécnica”, o 

Reclamante não se atentou ao fato de que a assinatura registrada no 

documento é digital e ainda, foi formalizada por intermédio de um token 

enviado ao seu celular. Igualmente, consigna-se que o Autor não refutou 

os documentos pessoais encaminhados à Reclamada (CPF, RG e ainda, 

uma selfie) ou ainda, o fato de ter sido efetuado o pagamento de 

aproximadamente 84% do contrato CDC (10 prestações). 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 amortização do empréstimo contratado, entendo 

que a anotação creditícia questionada pelo consumidor refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como imputar à instituição 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 TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. 1. Constitui exercício regular do direito do credor, a 

negativação do nome do devedor que não comprova o pagamento do 

débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário firmada entre eles. 2. 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000170913354001 MG, Relator: 

Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (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, sejam eles de cunho declaratório 

ou indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi 

debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada e ainda, os genéricos argumentos ventilados 

em sede de impugnação (os quais indicam que a defesa não foi 

devidamente analisada pelo Autor), entendo ser evidente que a presente 

demanda foi ajuizada com a maliciosa finalidade de proporcionar ao 

Reclamante uma 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 
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não só demonstrou uma atitude de deslealdade processual, como também, 

que a sua 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 a Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumentos contratuais e documentos de 

identificação pessoal), poderia ser eventualmente 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, 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, 17 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: 1016074-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016074-65.2019.8.11.0002 Promovente: TIAGO MOREIRA 

DA CUNHA Promovido: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito Em 

breve síntese, alega o autor que contratou os serviços da empresa 

Reclamada para o trecho CUIABÁ à GOIANIA com data prevista de ida 

para o dia 21 de outubro de 2019 com saída as 17:55 previsão de 

chegada as 20:00 em Goiânia e a volta prevista para sair as 11:10 

chegando as 11:35 em Cuiabá, que na ida o embarque sofreu atraso de 

1h40min, e que o voo de volta sofreu atraso técnico o qual durou por 

cerca de 4 horas. A empresa Reclamada em sua peça de bloqueio 

sustenta que o voo AD 5271 sofreu atraso de 1h20min e que o voo AD 

6987 sofreu atraso de 3h devido a manutenção não programada na 

aeronave, que o atraso não foi de 04 horas conforme alega o autor. Pois 

bem Mesmo que a Reclamada confirme a não ocorrência de decolagem 

tempestiva, entendo que o referido atraso não configura danos de ordem 

moral. O autor não menciona com exatidão o tempo em que ocorreu o 

atraso do referido voo, sendo que apenas aduz que “durou por cerca de 4 

horas”, todavia, não há provas contundentes nos autos para comprovar 

efetivamente o alegado na inicial. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Autora de consignar ao 

menos indícios de suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica 

de julgamento. O Reclamado tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro 

de sua realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar 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.” Registro que não 

obstante verse sobre relação de consumo, não se pode deixar de analisar 

as provas trazidas ao processo, e na hipótese em apreço, vislumbro que 

a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. 

Conquanto afirme que o atraso do voo lhe prejudicou, não carreou aos 

autos documentos a fim de comprovar o dano sofrido em decorrência da 

demora além do previsto. A Reclamada confirma o atraso no voo do autor, 

todavia, inferior ao alegado por ele. O atraso de voo inferior a 04 horas, 

por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. Não há dúvida de 

que a situação vivenciada pela parte autora causou aborrecimentos e 

irritação. Entretanto, entender que tal fato tenha causado violação a direito 

de personalidade não se mostra razoável. Entendo que o atraso de um 

voo, isoladamente considerado, não tem o condão de gerar dano moral, 

devendo ser considerada a dimensão, a razão do atraso e, especialmente, 

as repercussões daí advindas. A título exemplificativo, transcrevo as 

seguintes ementas: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E 

ATRASO EM VOO DOMÉSTICO INFERIOR A QUATRO HORAS. MERO 

ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Recurso Especial nº 1.505.272/RJ 

(2014/0307516-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j. 03.02.2015, 

unânime, DJe 06.02.2015. Negritei). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO DE VOO POR TEMPO POUCO 

SUPERIOR A QUATRO HORAS. DEMORA QUE NÃO CHEGA A 

CONFIGURAR OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS 

PASSAGEIROS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003961844 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 13/03/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (...) 3 - É razoável o prazo 

de tolerância de quatro horas para que a companhia aérea passe a 

prestar assistência aos passageiros, como embarcá-lo em outro voo, 

após o cancelamento do originalmente contratado, conforme entendimento 

firmado na jurisprudência pátria. (...) (Processo nº 2014.01.1.076639-9 

(835451), 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, 

Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio. unânime, DJe 02.12.2014). Dano 

moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem 

médio. Não há qualquer prova de que a parte recorrida tenha sido 

submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha 

sido vilipendiada ou ultrajada. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, 

não constituindo, assim, lesão de bem integrante de sua personalidade. 

Percalços, dissabores e contratempos de espera em aeroporto não podem 

ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale 
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profundamente a pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos 

percalços, aborrecimentos, etc., não se justificando admitir que toda e 

qualquer ofensa seja suscetível de reparação, sob pena de banalização 

do nobre instituto do dano moral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Publicada no sistema Projudi. 

Intime-se. Decisão sujeita à homologação da MM. Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012205-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVIO DE BARROS (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 1012205-94.2019.8.11.0002 Reclamante: Carlos Silvio de 

Barros Reclamado: Itaú Unibanco S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não 

obstante o Reclamado, ao protocolar a sua contestação, tenha postulado 

pelo depoimento pessoal do Reclamante, 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 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: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar parcelar uma compra 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$ 299,81. No entanto, o Autor afirmou 

que desconhece a origem do suposto débito, bem como, que não contraiu 

a referida pendência e ainda, que sequer foi notificado acerca do 

apontamento restritivo. Por entender que foi negativado indevidamente e 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado sustentou inicialmente que não houve 

pretensão resistida de sua parte e, no tocante ao mérito propriamente dito, 

defendeu a regularidade do vínculo com o Reclamante, pois, este detém a 

titularidade de uma conta corrente junto à instituição. O Postulado 

destacou que, em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu 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. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. De forma diversa do 

que quis fazer prevalecer a parte Autora, entendo que a relação jurídica 

outrora firmada entre as partes restou devidamente comprovada, pois, o 

Reclamado foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de 

esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta de Abertura da Conta 

Universal Itaú”; “Proposta de Contratação de Produtos e Serviços” 

(assinada); “Proposta de Pacote de Serviços” (assinada); documentos de 

identificação pessoal (RG e CPF); “Carta” enviada ao Reclamado pela 

empresa “Transganso Comércio de Combustíveis Ltda.” (à época, 

empregadora do Reclamante); extratos de movimentação financeira e 

ainda, algumas telas sistêmicas. 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, tanto é que não foram devidamente impugnadas 

pelo Reclamante, motivo pelo qual, não tenho nenhuma dúvida acerca da 

lisura do vínculo existente entre as partes. Já no que diz respeito à origem 

da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Embora o Reclamante tivesse aderido à abertura 

de uma conta corrente, bem como, usufruído do limite de crédito 

contratado junto à instituição Ré (serviço nominado no instrumento 

contratual como “Adiantamento a Depositantes”), os extratos de 

movimentação financeira protocolizados com a contestação demonstraram 

cristalinamente que, desde julho/2016, o consumidor deixou de regularizar 

o saldo devedor de sua conta, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido 

notificado sobre a inserção creditícia de seu nome, 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 ao 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 anexada autos, tenho que 

o Reclamante ventilou não só considerações genéricas, como também, 

totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da tese defensiva, 

pois, se encontraram alheias às irrefutáveis provas apresentadas pelo 

Reclamado. In casu, restando documentalmente comprovado o vínculo 

outrora estabelecido entre as partes, bem como, pontualmente esclarecida 

a origem da dívida motivadora do apontamento creditício e ainda, não tendo 

sido apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante indicando que o 

saldo devedor de sua conta corrente chegou a ser regularizado, 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: “Ação 

declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos 

morais – Negativações do nome da autora por dívidas que alega 

desconhecer – Falta de verossimilhança – Improcedência – Prova do réu 

da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes, comprovando 

que a origem dos débitos decorre de saldo devedor de conta corrente de 

titularidade da autora e parcelas não adimplidas de confissão de dívida 

firmada pela autora – Apontamentos desabonadores realizados em 

exercício regular de direito do credor – Dano moral não evidenciado – 

Recurso negado. (TJ-SP - APL: 10049826220188260405 SP 
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1004982-62.2018.8.26.0405, Relator: Francisco Giaquinto, Data de 

Julgamento: 11/02/2019, 13ª 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. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que foi debatido, 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 (instrumentos contratuais, documentos de 

identificação pessoal e extratos de movimentação financeira), 

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 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, 17 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: 1016098-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE ASSIS (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: 1016098-93.2019.8.11.0002 Promovente: FERNANDO 

CARVALHO DE ASSIS 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 Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo valor de R$ 248,81 (Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta 

e um centavos). A parte autora ainda menciona em sua inicial o seguinte 

(ID 25508768 – fls. 06): “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”. (grifei). A 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta o autor habilitou linha (65) 

99687-0035, em 14/07/2015, no pacote de serviços Vivo Móvel 8GB, 

ocasionando a emissão de faturas mensais, sendo que deixou de efetuar 

o pagamento das faturas referente aos meses de março a maio 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 colacionados à 

contestação ID 26834907: Comprovante de residência (fatura de energia 

elétrica), Termo de Adesão e contratação de serviços, documentos 

pessoais (CNH). O autor apresentou impugnação à contestação (ID 

27271455) alegando em síntese que a contratação é inexistente e que os 

documentos devem ser objetos de perícia. Em nenhum momento em toda a 

impugnação a parte autora rebate de maneira específica os documentos 

apresentados e alega de maneira GENÉRICA a necessidade de perícia. 

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 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. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 
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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: 1016106-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GONSALVES (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: 1016106-70.2019.8.11.0002 Promovente: NELSON JOSE 

GONSALVES Promovido: VIVO S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (ID 

26561694). Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 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: 1016109-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JULIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016109-25.2019.8.11.0002 Promovente: DEBORA JULIA DE 

ALMEIDA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

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 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. Aduz a parte requerente que seus dados foram indevidamente 

negativados pela empresa requerida pelos valores de R$ 997,74 

(novecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), visto 

que desconhece o contrato pois jamais se utilizou dos serviços da Ré. 

Contesta a requerida (ID 26512963) aduzindo que a pendencia 

questionada foi objeto de cessão da VIA VAREJO, sendo que a autora 

realizou contrato de venda financiada com a empresa cedente. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que consta anexo à 

contestação uma série de documentos, sendo eles: ID 26512968 – 

certidão de cessão de crédito ID 26512972 – planilha de demonstração de 

custo efetivo ID 26512977 – contrato de venda financiada (assinado) ID 

26512978 – ficha para aprovação de crédito (assinado) ID 26512982 – 

cópia de documentos pessoais 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 

junto a empresa cedente parte reclamante não provou a quitação de tais 

débitos. A existência da relação contratual entre a autora e a cedente 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. Ressalto que a empresa Reclamada não comprovou nos autos o 

envio de notificação de débito à parte autora. Não restou configurada a 

litigância de má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido 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 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, 
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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-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020137-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020137-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por JOSE 

RODRIGUES DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/MT – DAE. Decido. Constata-se que a 

presente ação tem Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui 

prosperar. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, encontrado o pedido óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, 

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. Ainda, o artigo 51, 

inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: [...] IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a 

INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo para processamento do presente 

feito, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95). Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012999-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1012999-18.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MAGALHÃES PARTE RÉ: ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com pedido de reparação em danos 

morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida 

em seu nome, no serviço de restrição ao crédito, aduziu que não contrai o 

débito que lhe foi 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 

afirmou a regularidade do débito, alegou que a parte autora está 

inadimplente e portanto a restrição é 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. 

Preliminares 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 

autora juntou no id. Num. 24113000 - Pág. 1 comprovante de endereço do 

Município de Várzea Grande em nome de sua genitora, portanto, tem-se 

por rejeitada a preliminar de incompetência territorial. Prejudicial de mérito 

No que se refere a preliminar de prescrição dos danos morais, conquanto 

o prazo prescricional da pretensão à reparação civil proveniente de 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito seja trienal, na medida 

que enquadra-se na dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, o termo 

inicial do interstício correspondente à data em que o afetado pela anotação 

tem ciência do fato lesivo, porquanto somente com a ciência é que se 

aperfeiçoa a lesão, nesse sentido, consagra-se a Teoria da Actio Nata 

que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a 

partir do conhecimento da violação. (CC, art. 189). No caso em comento, 

não existe prova suficiente que comprove que a parte autora tomou 

ciência no momento em que foi negativada, não há nos autos qualquer 

notificação, por essa razão afasta-se a preliminar de mérito em epígrafe. 

Mérito A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou não da 

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 enquadra-se como destinatária 

final de 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 defendeu a legitimidade do débito, porém não trouxe aos autos 

provas hábeis para atestar a legitimidade da inscrição. Em consequência, 

ausente o contrato de origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade 

das anotações restritivas de crédito promovidas pela ré. Pelo exposto, 

verifica-se que a parte ré não foi capaz de 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, por ser o débito indevido a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Ressalta-se que a responsabilização do fornecedor de 

serviço em relação aos vícios causados ao consumidor é de ordem 

objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 22 da 

legislação consumerista. Temos que todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da existência de culpa. É válido 

reforçar que constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu 

mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, 

suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, 

por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de 

atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta 

do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo. Quanto ao 

dano moral, assiste razão a parte autora, visto que 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. No caso em tela, 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, 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 497 de 609



17/08/2011).” Desse modo, não há fundamentos para acolher o pedido 

contraposto e não evidencio na caso qualquer ato que caracterize 

litigância de má-fé, posto que não há provas para validar que a parte 

autora teria alterado a verdade dos fatos, dessa maneira não houve 

ofensa ao art. 80 do CPC. 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 inexigibilidade dos débitos 2) determinar que a parte ré 

efetue o cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora 

nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a parte ré a reparação por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 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 do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino, por fim, 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 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: 1016529-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO JUSTINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016529-30.2019.8.11.0002 Promovente: FLORIANO 

JUSTINO DA SILVA FILHO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FLORIANO JUSTINO DA 

SILVA FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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. 

Fundamento e 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 as provas dos autos são 

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

probatória. Mérito Pleiteia o reclamante a condenação da requerida em 

danos morais, ao argumento que a ré se negou a efetuar a transferência 

da titularidade da unidade consumidora localizada Rua vinte e Três, Nº 17, 

Qd: 30, Lt 17, Residencial São Benedito, Várzea Grande -MT , para o seu 

nome e, consequentemente, o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica, em razão da existência de débitos deixados pelo antigo 

titular da unidade consumidora. A reclamada, em sua peça de bloqueio, 

aduz que não condicionou o fornecimento de energia aos pagamentos dos 

débitos pretéritos, mas sim, a apresentação de alguns documentos. 

Cumpre à reclamada impugnar especificamente as alegações postas na 

peça de ingresso, sob pena de serem as mesmas reputadas verdadeiras. 

Na espécie, a parte autora demonstrou a condição de atual titular do 

imóvel a que pertence a unidade consumidora e inclusive juntou contrato 

de locação assinado devidamente com firma reconhecida em cartório e 

protocolo de atendimento junto a agência da Reclamada conforme ID 

25691113. Por outro lado, o suposto documento faltante indicado pela 

reclamada não pode ser motivo para a negativa ante o instrumento 

apresentado. Ademais, não sendo o reclamante o titular da unidade 

consumidora no momento da geração dos débitos, não tem o dever de 

pagá-los, impondo-se à reclamada a obrigação efetuar a transferência da 

unidade consumidora e cobrá-los de quem assumiu tal obrigação. Assim, é 

fato incontroverso que os débitos pretéritos não são de responsabilidade 

do reclamante. Pleiteia o autor, indenização por danos morais. Entendo que 

o referido pleito merece ser acolhido, isto porque, a prestação do serviço 

pela parte requerida foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos 

autos a ilícita recusa no fornecimento de enérgica elétrica, em decorrência 

de débito pretérito de terceira pessoa. Diante da falha na prestação do 

serviço oferecido a mesma, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste 

emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, considerando a ausência de provas de grave prejuízo, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois 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 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: 

a) determinar que a requerida promova a transferência das seguintes 

unidades consumidoras localizada Rua vinte e Três, Nº 17, Qd: 30, Lt 17, 

Residencial São Benedito, Várzea Grande –MT, para o nome do 

requerente; b) Condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Ratifico a liminar 

concedida nos autos. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA 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: 1014461-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DO ESPIRITO SANTO (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: 1014461-10.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

EZEQUIEL DO ESPÍRITO SANTO 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. Preliminares 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. Prejudicial de Mérito No que se refere a preliminar de prescrição 

dos danos morais, conquanto o prazo prescricional da pretensão à 

reparação civil proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de 

crédito seja trienal, na medida que enquadra-se na dicção do artigo 206, § 

3º, V, do Código Civil, o termo inicial do interstício correspondente à data 

em que o afetado pela anotação tem ciência do fato lesivo, porquanto 

somente com a ciência é que se aperfeiçoa a lesão, nesse sentido, 

consagra-se a Teoria da Actio Nata que reza que a contagem de prazo da 

prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação. (CC, 

art. 189). No caso em comento, não existe prova suficiente que comprove 

que a parte autora tomou ciência no momento em que foi negativada, não 

há nos autos qualquer notificação, por essa razão afasta-se a preliminar 

de mérito em epígrafe. 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 e outras que registraram pagamentos. (Id. Num. 26103714 - 

Pág. 9 ). 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. 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 parcial procedência do pedido contraposto para condenar 

a parte autora a pagar a ré a quantia de R$ 37,42 (trinta e sete reais e 

quarenta e dois centavo- vencimento 06/11/2014), R$ 24,20 (vinte e 

quatro reais e vinte centavos - vencimento 26/12/2014) e R$ 21,00 (vinte e 

um reais - vencimento 26/01/2015), 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. 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. 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: 1015599-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO RODRIGUES DA COSTA (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: 1015599-12.2019.8.11.0002 Promovente: MARCO AURELIO 

RODRIGUES DA COSTA 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, 

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 
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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$ 1.931,27 (mil novecentos 

e trinta e um reais e vinte e sete centavos), pois alega que desconhece 

totalmente o débito e o contrato. A parte requerida contesta a presente 

ação ID 26323488, e sustenta que o autor celebrou com a instituição um 

contrato de crédito direto ao consumidor no valor total de R$ 3.469,10 

(três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), quantia 

que deveria ser pagamento de 18 (dezoito) prestações de R$ 357,24 

(trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo que 

o autor chegou a realizar o pagamento de 12 das 18 parcelas. A 

Reclamada juntou em sua contestação: - ID 26323490 – cópia de 

documento pessoal (CNH), registro fotográfico do autor, cópia de 

comprovante de residência, contrato de adesão assinado. 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: 1013403-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013403-69.2019.8.11.0002 Promovente: ROSA DIAS LIMA 

Promovido: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelo valor de R$ 

317,02 (trezentos e dezessete reais e dois centavos), vez que alega que 
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o débito bem como o contrato. A reclamada em sua contestação alega que 

a autora mantém relação jurídica com o banco, tendo contraído obrigações 

que restaram inadimplidas. 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. Retifique o polo passivo da demanda fazendo constar 

BANCO BRADESCO S/A. 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: 1013994-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA PEREIRA DOS SANTOS (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 1013994-31.2019.8.11.0002 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 Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente MAGNA PEREIRA DOS SANTOS que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$233,00, 

todavia, “fora informada que se tratava de fraude”. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos nos ID’S 26488080 e 26488083 contrato assinado 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 preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, alegando 

genericamente que a requerida não apresentou contrato, todavia, não 

impugnou especificamente os documentos pessoais e contratos 

apresentados. 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. A requerida apresentou 

pedido contraposto, requerendo a condenação da parte autora ao 

pagamento do débito, no total de R$233,00 (duzentos e trinta e três reais). 

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$233,00 (duzentos e trinta e três reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da apresentação do pedido contraposto (26/11/2019), 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) 
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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: 1011839-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011839-55.2019.8.11.0002 Promovente: JESUINO 

BENEDITO DO NASCIMENTO Promovido: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. JESUINO BENEDITO DO 

NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL. Em síntese, 

alegou que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por 

contrato que fora devidamente pago. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Verifico que o promovido juntou aos autos, 

documentos que demonstram sua situação de massa falida. Dispõem os 

artigos 8º e 51, ambos da Lei nº 9.099/95, o seguinte sobre a legitimidade 

das partes: 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; Tal 

causa é de ordem pública e pode, a qualquer tempo, ser reconhecida pelo 

magistrado, até mesmo de ofício, pois pela mera dicção do artigo 51, 

observa-se que existe uma norma impositiva, pois ali está descrito: 

“Extingue-se o processo...”, mesmo porque a regra de competência é 

absoluta. Nesse sentido, cito precedentes sobre a matéria que já foi objeto 

de julgamento semelhante: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA 

CONTRA EMPRESA COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA 

NO CURSO DO PROCESSO.IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 

9099/85. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Cuidando-se a demandada de empresa comercial que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

o falido não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado 

Especial. Extinção da ação decretada ex officio. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 15/09/2004, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia). Aliás, tal entendimento já esta 

sedimentado até mesmo no âmbito da Turma Recursal Única, conforme 

precedente que ora transcrevo: EMENTA: AGRAVO INTERNO ? 

PENDÊNCIA DE CUSTAS ? RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR ? 

CAUSA IMPEDITIVA SUPERVENIENTE ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

PELO MAGISTRADO ? EXTINÇÃO DA AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO CO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONTRA A 

PARTE QUE NÃO RECORREU ? EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO APENAS 

EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES. Observada pelo magistrado a causa 

superveniente da decretação da falência, deve o feito ser extinto em 

relação ao Banco Cruzeiro do Sul, nos moldes dos artigos 8º e 51, IV da 

Lei 9099/95. Prosseguimento do feito apenas em relação à outra empresa 

que não recorreu. Extinção do feito apenas em relação ao Banco Cruzeiro 

do Sul, pois sendo relação solidária, pode o consumidor continuar com a 

ação contra a outra parte não recorrente. EXTINÇÃO DO FEITO APENAS 

EM RELAÇÃO AO BANCO CRUZEIRO DO SUL, DE OFÍCIO. (TJMT ? TRU ? 

RI 0018867-04.2013.811.0002. Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgado em 16/10/2015) DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a) 

pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e, em 

consequência, e OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 51, IV e 8º da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. 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: 1015282-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-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 1015282-14.2019.8.11.0002 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 FABIANE DOS SANTOS 

OLIVEIRA que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

pelo débito no valor de R$190,62, todavia, desconhece o débito, “visando 

a declaração de nulidade de qualquer negócio jurídico realizado em nome 

da parte autora”. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. 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 telas sistêmicas e faturas, 

tais documentos são considerados unilaterais, não sendo hábeis a 

comprovar a contratação, portanto, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência da relação jurídica 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. 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. Contudo, quanto ao 

dano moral, em análise ao extrato apresentado com a inicial verifica-se 

que a parte autora quando teve seu nome negativado pela requerida em 

09/02/2018, já possuía restrição lançada pelo Banco Bradescard em 

02/12/2017, respectivamente, cujos débitos não restaram demonstrados 

como indevidos tendo em vista a inexistência de ações discutindo os 

referidos débitos. 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 
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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. A requerida apresentou pedido 

contraposto, no entanto, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

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. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015484-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARTINS DE SOUZA (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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1015484-88.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

HELENA MARTINS DE SOUZA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrições indevidas em 

seu nome no serviço de restrição ao crédito, alegou desconhecer os 

débitos que lhe foram imputados e negou a relação jurídica. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência dos débitos, o cancelamento das 

inscrições e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré 

afirmou a regularidade dos débitos, 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 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 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). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte autora, e passo a decidir a lide. 

Preliminares 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. Prejudicial de Mérito No que se refere a preliminar de prescrição 

dos danos morais, conquanto o prazo prescricional da pretensão à 

reparação civil proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de 

crédito seja trienal, na medida que enquadra-se na dicção do artigo 206, § 

3º, V, do Código Civil, o termo inicial do interstício correspondente à data 

em que o afetado pela anotação tem ciência do fato lesivo, porquanto 

somente com a ciência é que se aperfeiçoa a lesão, nesse sentido, 

consagra-se a Teoria da Actio Nata que reza que a contagem de prazo da 

prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação. (CC, 

art. 189). Ocorre que, no caso em comento, não existe prova suficiente 

que comprove que a parte autora tomou ciência no momento em que foi 

negativada, não há nos autos qualquer notificação, por essa razão 

afasta-se a preliminar de mérito em epígrafe. 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, ficha cadastral da unidade consumidora com 

diversas faturas sem pagamento, documento pessoal do autor e contrato 

assinado. Id Num. 26513085 - Pág. 9 e Id. Num. 26513085 - Pág. 24 e 

seguintes. A parte ré provou que a parte autora nos autos n. 

8034337-31.2016.811.0002, juntou como comprovante de endereço uma 

fatura com a mesma unidade consumidora. (Id. Num. 26513085 - Pág. 8). 

Assim, provada a relação jurídica e esclarecida a origem dos débitos, 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, 
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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 dos débitos, acolho o pedido contraposto, nos limites do objeto 

da demanda, conforme o artigo 31 da Lei nº 9.099/95. 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. 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 a ré os valor de R$ 247,77 (duzentos e 

quarenta e sete reais e setenta e sete centavos, com correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao 

mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito (17/08/2016). 

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. 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: 1008293-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE PAES DE OLIVEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1008293-89.2019.8.11.0002 Promovente: ODAIR JOSE PAES 

DE OLIVEIRO Promovido: BANCO BRADESCO S.A LOJAS AMERICANAS 

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. Decido. Antecipo o mérito. 

Declaro a revelia da parte reclamada LOJAS AMERICANAS S.A. 

Devidamente citada (ID 24909274), a Reclamada LOJAS AMERICANAS 

S.A., não apresentou contestação, tampouco compareceu a audiência 

conciliatória. 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 resultar da convicção do Juiz. 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 

R$1.749,74 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos), pois alega que não possui débito com as Reclamadas. Destaco 

que a autora menciona que procurou o PROCON para tentativa de 

solucionar o impasse de maneira administrativa porém não obteve êxito, 

ainda, a parte autora reconhece a contratação, todavia, alega 

desconhecer o débito cobrado pela Reclamada. Contesta a requerida 

BANCO BRADESCO S.A, aduzindo que a autora possui débito e vem 

questionar em juízo fato anteriormente assumido. Pugna pela inexistência 

de quaisquer danos indenizáveis. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. No ID 25074782 e seguintes, a Reclamada BANCO BRADESCO 

S.A., junta manifestação e documentos que constam: Termo de Adesão e 

diversas faturas de consumo. No ID 26131053, a autora manifestou 

acerca de tais documentos e informa que não concorda com os valores 

cobrados nas faturas juntadas. Primeiramente é válido mencionar que a 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, vez que a parte 

autora reconhece contratação dos serviços da Ré. Após a juntada das 

faturas a autora informa que não concorda com os valores ali cobrados, 

todavia, não rebate de maneira especifica as faturas juntadas. A parte 

Reclamante juntou diversas faturas de consumo, que além de diversos 

pagamentos, constam vários registros de compras realizadas através do 

cartão, a parte autora não junta nenhum comprovante de pagamento, e 

também não informa que tais compras não foram efetuadas por ela, a 

ponto de desconstituir os valores ali cobrados. O valor de R$ 1.749,74 – 

impugnado pela autora, é exatamente o valor da fatura com vencimento em 

19/05/2019, que possui registros de: Parcelamentos, juros de parcela, 

encargos contratuais, anuidade, bem como, valor de saldo anterior 

(conforme ID 25075608). 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. Friso: 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 
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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: 1013679-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA (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 1013679-03.2019.8.11.0002 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 JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$325,15, 

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, 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 restrições 

posteriores lançadas pelo Banco do Brasil e Riachuelo, as quais não 

restaram demonstradas como indevidas 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 (01/09/2018) 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: 1007147-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1007147-13.2019.8.11.0002 Promovente: FERNANDA MARIA 

DE CAMPOS Promovido: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, 

conforme petição digitalizada no ID 25787343. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 
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VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada 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: 1013485-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA EMANUELLY DA 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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013485-03.2019.8.11.0002 Promovente: JULIA 

EMANUELLY DA SILVA Promovido: TAM LINHAS AÉREAS 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. Aduz a parte requerente que adquiriu 

o voo com saída de Cuiabá/MT para Recife/PB, com conexão no aeroporto 

de Brasília/DF. Afirma que seu voo atrasou na saída de Cuiabá o que fez 

com que perdesse sua conexão para o destino final, assim teve um atraso 

de aproximadamente 08 (oito) horas do que fora previamente contratado, 

portanto, pleiteia indenização por dano moral pelos transtornos causados 

em razão do referido atraso. A parte requerida contesta e aduz que o voo 

LA 3599 atrasou 1h43min por problemas com a escala de tripulação, que 

houve acomodação no voo LA 4593 em 10/09/2019 as 14h55min, que não 

tinha como a empresa prever esse evento, sendo que tais situações não 

estão sob o controle da 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 de a presunção passar a ser favorável a ela. Neste contexto, 

resta incontroverso que houve atraso no voo do trecho de ida do autor, 

contudo, o atraso foi de aproximadamente seis horas e não oito horas 

conforme informado na inicial, pois de acordo com os documentos 

apresentados junto a inicial (ID 24343770), verifico que a saída do 

Aeroporto de Brasília/DF, seria as 08h10m, com chegada em Recife/PB as 

10h45m, ou seja, o referido voo possui a duração de 02h35m, assim, se o 

autor embarcou as 14h55m, sua chegada em Recife aconteceu às 

17h30m, um atraso de um pouco mais que seis horas. Destaco que não 

restou comprovado pela cia aérea que houve uma das excludentes 

previstas na lei que justifique o atraso do voo previamente contratado, 

assim resta claro que o atraso no voo gera 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 sofreu com o atraso de seu voo. 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. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO 

EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados 

pela reclamada – necessidade de manutenção não programada – se 

inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do 

risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser 

mantido o quantum indenizatório que atende aos parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , 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$ 5.000,00 (cinco 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 condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco 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 por se tratar 

de responsabilidade 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. 

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--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007866-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO (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))

 

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: MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO Endereço: 

RUA VIOLETA, (LOT JD FLORES), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-594 Senhor(a) MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO: 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 
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vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007866-92.2019.8.11.0002 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: 28/08/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: MIGUEL RODRIGUES 

DA SILVA FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-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, 30 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: 1007866-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO (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))

 

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. 1007866-92.2019.8.11.0002 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 19:03:08

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007862-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SOCORRO FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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: LUZIA SOCORRO FERREIRA COSTA Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) LUZIA 

SOCORRO FERREIRA COSTA: 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. 

1007862-55.2019.8.11.0002 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 AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/08/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: LUZIA 

SOCORRO FERREIRA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A 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, 24 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007862-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SOCORRO FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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: 
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LUZIA SOCORRO FERREIRA COSTA Endereço: AVENIDA TRINTA E UM DE 

MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) LUZIA SOCORRO FERREIRA 

COSTA: 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. 1007862-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) EXEQUENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A REQUERIDO(A): LUZIA SOCORRO FERREIRA COSTA 

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: 1007392-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 20/08/2019, 

às 13h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007392-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. 

1007392-24.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: SUZANA FERREIRA DA COSTA Advogados do(a) 

REQUERENTE: CARLOS MIRANDA - MT0020517A, EDUARDO ADELINO 

SEMEDO FERNANDES - MT20518-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014416-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES VIEGAS (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)

 

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: ELZA GOMES VIEGAS Endereço: RUA SANTA 

TEREZINHA, 04, SANTA MARIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) ELZA GOMES VIEGAS: 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. 1014416-06.2019.8.11.0002 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: 04/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ELZA GOMES 

VIEGAS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 
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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, 17 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: 1020103-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CRUZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 Processo nº 1020103-61.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

17/12/2019 11:02:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017894-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO 

Endereço: RUA HENRIQUE DE PAULA, 155, (LOT EMBAUVAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-470 Senhor(a) 

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO: 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. 

1017894-22.2019.8.11.0002 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: 

04/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ROSANGELA MARA DO ESPIRITO 

SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/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, 17 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: 1020111-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORVIDINO FARIAS (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1020111-38.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

17/12/2019 11:09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018706-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ Endereço: RUA 

ÉBANO, 39, QUADRA 16, JARDIM GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-020 Senhor(a) ADEMIR OLIVEIRA DA 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. 1018706-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 221,21 

ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-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, 17 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: 1018884-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA BEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

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: POLIANA BEAL Endereço: RUA ARY COELHO, 

429, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-055 Senhor(a) POLIANA BEAL: 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. 

1018884-13.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00 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: 04/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: POLIANA BEAL Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - MT17014-O 

REQUERIDO(A): KROTON EDUCACIONAL S/A 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, 17 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: 1011883-74.2019.8.11.0002

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:

JENNIFER THAUANA CAMPOS DOS SANTOS (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: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI 

Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-290. Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI: 

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. 1011883-74.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 792,36 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE DE 

SANDRO NERY FERREIRA - MT5768-O REQUERIDO(A): JENNIFER 

THAUANA CAMPOS DOS SANTOS 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 
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portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 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: 1020118-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/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: ALESSANDRA DE CAMPOS Endereço: RUA 

FILINTO MILLER, S/N, QUADRA 94, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ALESSANDRA DE 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. 1020118-30.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.139,32 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: 16:30 REQUERENTE: ALESSANDRA DE 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/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, 17 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: 1011870-75.2019.8.11.0002

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:

VITORIA CAVALI DA SILVA (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: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI 

Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-290. Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI: 

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. 1011870-75.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.981,72 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS 

EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - MT5768-O REQUERIDO(A): VITORIA CAVALI DA SILVA 

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, 17 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 
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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: 1019696-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BATISTA ALABARCES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: ARILSON BATISTA ALABARCES - ME Endereço: 

RUA PROFESSORA ADALGISA DE BARROS, 196, (LOT C SUL), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-167 Senhor(a) 

ARILSON BATISTA ALABARCES - 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. 

1019696-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.500,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: ARILSON 

BATISTA ALABARCES - ME Advogado do(a) REQUERENTE: ELSON 

DUQUES DOS SANTOS - MT14234-O REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO 

S/A 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, 17 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: 1010615-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR COELHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

LEOMAR COELHO DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA POMPEU DE AMORIM (REQUERIDO)

SUELAYNE CRISTINA DE AMORIM (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. 1010615-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 17 

de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA 

MUNDIM ROSA 17/12/2019 12:44:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017083-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GOMES MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV 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: JULIANO GOMES MARTINS Endereço: RUA 

GONÇALO GOMES, 221, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-570 Senhor(a) JULIANO GOMES MARTINS: 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. 1017083-62.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.561,92 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: 04/02/2020 Hora: 14:30 INTERESSADO: JULIANO 

GOMES MARTINS Advogado do(a) INTERESSADO: MARCELO ALVES DE 

SOUZA - MT0012791A REQUERIDO(A): AMBEV 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, 17 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018373-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: JULIANA ROBERTO DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, 2215, (LOT JD KATAGUÁS), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-638. Senhor(a) JULIANA ROBERTO 

DE SOUZA: 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. 1018373-15.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: JULIANA ROBERTO DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA 

NEVES - MT20328/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 17 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: 1011206-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR BENEDITO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: DJAIR BENEDITO ARRUDA DA SILVA Endereço: 

RUA JUVENILIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, 21, (LOT JD IPANEMA), PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-114. Senhor(a) DJAIR 

BENEDITO ARRUDA 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. 

1011206-44.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.357,66 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: 14:15 REQUERENTE: DJAIR BENEDITO ARRUDA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): BANCO DO 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, 17 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: 1007314-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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 Processo n. 1007314-30.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

requerente para manifestar acerca da juntada no id. 25395509. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: NILVA 

VIEIRA MUNDIM ROSA 17/12/2019 13:06:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018044-03.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: ROSE MARIA DE JESUS Endereço: RUA 10, 11, 

Quadra 21, Julio Domingos de Campos, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-000. Senhor(a) ROSE MARIA DE JESUS: 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. 1018044-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 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: 04/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: ROSE 

MARIA DE JESUS Advogado do(a) REQUERENTE: BEATRIZ BARBOSA 

PEROZO - MT0014844A REQUERIDO(A): BANCO PAN 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, 17 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: 1011070-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: LAUDISLEY PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

BENEDITO MONTEIRO, 250, Ed Maktub apto 101, CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-390. Senhor(a) LAUDISLEY PEREIRA 

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. 1011070-47.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, BANCÁRIOS, CARTÃO DE 

CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 04/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: LAUDISLEY PEREIRA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LÚCIA RICARTE - MT4411-O 

REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 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, 17 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: 1008345-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KANANDA VIDAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: KANANDA VIDAL DE SOUZA Endereço: RUA 

ARTHUR PROBEST, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78140-285 Senhor(a) KANANDA VIDAL DE SOUZA: 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. 1008345-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.115,90 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 
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CÍVEL Data: 26/08/2019 Hora: 12:45 REQUERENTE: KANANDA VIDAL DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA LOPES DO CARMO - 

MT0022013A 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, 26 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: 1008345-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KANANDA VIDAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1008345-85.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 17 de dezembro de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007662-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA IZABEL DA SILVA OAB - MT17019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (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: PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA Endereço: 

RUA FIDELIS CÂNDIDO, (LOT C N S GUIA), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) PATRICK SANTANA NUNES 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. 1007662-48.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.248,89 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 29/08/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAISSA IZABEL DA SILVA - MT17019/O REQUERIDO(A): 

BANCO INTERMEDIUM SA MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA ANEXA. 

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, 31 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007662-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA IZABEL DA SILVA OAB - MT17019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (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. 1007662-48.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 17/12/2019 

13:43:10

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017261-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ESPINOSA PARABA (AUTOR(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 
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(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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

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. 1017261-11.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 

12:45 AUTOR(A): MARIA LUIZA ESPINOSA PARABA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 

17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015749-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURO DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (RÉU)

MARIA JOSE DE ALMEIDA PORTO (RÉU)

 

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: AURO DE SOUZA NOGUEIRA Endereço: RUA 

COSTA RICA, 02, (COHAB STA FÉ), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-502. Senhor(a) AURO DE SOUZA NOGUEIRA: 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. 1015749-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.427,05 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/02/2020 Hora: 

16:00 AUTOR(A): AURO DE SOUZA NOGUEIRA Advogado do(a) 

AUTOR(A): MARCOS OLIVEIRA SANTOS - MT9101-O REQUERIDO(A): 

BANCO ABN AMRO REAL S.A. 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, 17 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: 1005747-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENNIFER LEANDRA CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 

CUIABÁ 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 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GENNIFER LEANDRA CARVALHO DOS REIS 

Endereço: RUA TULIPA VERMELHA, (RES S TARUMÃ), NOVO MUNDO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-480 Senhor(a) GENNIFER LEANDRA 

CARVALHO DOS REIS: 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. 

1005747-61.2019.8.11.0002 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: 07/08/2019 Hora: 12:15 REQUERENTE: GENNIFER LEANDRA 

CARVALHO DOS REIS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 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, 8 de julho de 2019. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 516 de 609



(Assinado Digitalmente) AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 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: 1005747-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENNIFER LEANDRA CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 Processo n. 1005747-61.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 17/12/2019 

14:01:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008921-78.2019.8.11.0002

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:

ROSINEI DE AMEIDA PORTO (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: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME. Endereço:Rua 

Padronal, Qd. 39, Lote 05, Parque do Lago, na Cidade de Várzea Grande – 

MT Senhor(a) COLEGIO EVOLUCAO 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. 1008921-78.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.120,88 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O 

REQUERIDO(A): ROSINEI DE AMEIDA PORTO 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, 17 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: 1015905-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES 

Endereço: RUA HENRIQUE PIRES DE CAMARGO, 18, QUADRA 03, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-210. Senhor(a) MAGALI 

MARQUES DA SILVA GONCALVES: 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. 

1015905-78.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.611,40 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: 04/02/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES Advogado 

do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - 

MT26935/O REQUERIDO(A): CLARO 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, 17 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 
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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: 1017961-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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: ADRIANA GONCALVES DE MELO Endereço: RUA 

RANCHINHO, 115, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78128-205 Senhor(a) ADRIANA GONCALVES DE MELO: 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. 1017961-84.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ADRIANA GONCALVES DE MELO Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-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, 17 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: 1017846-63.2019.8.11.0002

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)

 

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: MIQUEIAS ALMEIDA SILVA Endereço: RUA 

INGLATERRA, (RES 15 MAIO), PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78132-330 Senhor(a) MIQUEIAS ALMEIDA 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. 1017846-63.2019.8.11.0002 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: 04/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: MIQUEIAS 

ALMEIDA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - MT14694-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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, 17 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017877-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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: PRISCILA LOVATO Endereço: RUA DO 

PESCADOR, 34, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) PRISCILA LOVATO: 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. 

1017877-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.628,76 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 SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: PRISCILA 

LOVATO Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR - MT16873/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, 17 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: 1017958-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON AMARILDO MORAES MARTINS (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 BRADESCARD 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 1017958-32.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

14:08:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012201-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-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. 1012201-57.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal Várzea Grande, 17 de dezembro de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017676-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MURILLO DE CASTRO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: PAULO MURILLO DE CASTRO LIMA DOS 

SANTOS Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/N, RESIDENCIAL SÃO 

BENEDITO, QD 28, LOT 28, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a) PAULO MURILLO DE CASTRO LIMA 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. 1017676-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.183,98 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: 13:00 REQUERENTE: PAULO MURILLO DE 

CASTRO LIMA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/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, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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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: 1017963-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ADRIANO MARTINS DE SOUZA (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)

 

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: MAURICIO ADRIANO MARTINS DE SOUZA 

Endereço: 14, 12, QDA 46, PARQUE SABIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) MAURICIO ADRIANO MARTINS DE SOUZA: 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. 1017963-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.591,41 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: 04/02/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: MAURICIO ADRIANO MARTINS DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS 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, 17 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: 1017850-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: MAURO BARRETO BARROS Endereço: RUA 

MARTIM AFONSO DE SOUSA, n 16 qd17, (LOT INDUSTRIAL III), MAPIM, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-738 Senhor(a) MAURO BARRETO 

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. 1017850-03.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.338,29 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: 14:30 REQUERENTE: MAURO BARRETO 

BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 17 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017895-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SOUZA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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: WAGNER SOUZA MUNIZ Endereço: RUA 

ARIQUEMES, 02, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78138-810 Senhor(a) WAGNER SOUZA MUNIZ: 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. 1017895-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.076,80 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: 04/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: WAGNER 

SOUZA MUNIZ Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE ALMEIDA 

ALVES - MT23879/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, 17 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: 1017870-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOARES DO NASCIMENTO (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)

 

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: WELITON SOARES DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA SINOP, SN, (LOT N M GROSSO), CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78134-268 Senhor(a) WELITON SOARES DO 

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. 

1017870-91.2019.8.11.0002 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: 

04/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: WELITON SOARES DO 

NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: WARLEN LEMES DA SILVA 

- MT15085-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, 17 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: 1017984-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL ELETRONICOS (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS 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: JUCILENE DE CAMPOS MARTINS Endereço: RUA 

08, QUADRA 9, CASA 04, (LOTE 04), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78152-068 Senhor(a) JUCILENE DE CAMPOS MARTINS: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 521 de 609



abaixo descritas. PROCESSO N. 1017984-30.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.408,59 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: 04/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

JUCILENE DE CAMPOS MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA 

GONCALVES DE ARRUDA - MT20310-O REQUERIDO(A): LOJAS 

AMERICANAS S.A. 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, 17 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019332-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STANHEL OLIVEIRA DINIZ (RÉU)

RHAUANE DINIZ ARRIEL (RÉU)

 

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: ENERILDO MOTTA RAMOS Endereço: RUA RIO 

DE JANEIRO, 560, CASA, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-616. Senhor(a) ENERILDO MOTTA RAMOS: 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. 1019332-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [COMODATO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, LIMINAR]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 16:45 AUTOR(A): ENERILDO 

MOTTA RAMOS Advogado do(a) AUTOR(A): CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - MT11748/O REQUERIDO(A): STANHEL OLIVEIRA DINIZ 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, 17 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: 1019195-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: SIMAO JORGE DA SILVA Endereço: Caarlos 

Antunes Alemida, 163, Centro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 

78170-000. Senhor(a) SIMAO JORGE 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. 1019195-04.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.000,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PERDAS E DANOS, PLANOS 

DE SAÚDE, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: SIMAO JORGE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ITAMAR LIMA DA SILVA - MT14828-O REQUERIDO(A): UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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, 17 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 
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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: 1018753-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA MARQUES MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: JESSYCA MARQUES MAGALHAES SILVA 

Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 825, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-302. Senhor(a) 

JESSYCA MARQUES MAGALHAES 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. 

1018753-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.059,99 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: JESSYCA MARQUES MAGALHAES SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - MT22210-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA 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, 17 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: 1018006-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO SILVEIRA (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: JOSE GONCALO SILVEIRA Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) JOSE 

GONCALO SILVEIRA: 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. 

1018006-88.2019.8.11.0002 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: 05/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JOSE GONCALO SILVEIRA 

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, 17 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: 1017995-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RAMOS DE AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))
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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 1017995-59.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

15:04:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008748-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAISSA PAULA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

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))

 

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. 1008748-54.2019.8.11.0002 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, 17 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017991-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE GONCALINA DA SILVA ARRUDA (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)

 

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: EDITE GONCALINA DA SILVA ARRUDA 

Endereço: RUA DUZENTOS E CINQUENTA, 10, QUADRA 40, NOVA 

FRONTEIRA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) EDITE 

GONCALINA DA SILVA ARRUDA: 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. 

1017991-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 131,78 ESPÉCIE: 

[ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: EDITE 

GONCALINA DA SILVA ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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, 17 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: 1019194-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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: MATILDE ROSA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Palmeira Sobral, 7, QUADRA 11, Ouro Branco, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000. Senhor(a) MATILDE ROSA DE OLIVEIRA: 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. 1019194-19.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

0,00 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE 

CAROLINE DA SILVA - MT25708/O REQUERIDO(A): BANCO DAYCOVAL 

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, 17 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: 1020102-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS 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 AUGUSTO TOMICHA ORTEGA Endereço: 

RUA DO EMBAUVAL, 155, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-540. Senhor(a) LUIZ AUGUSTO TOMICHA 

ORTEGA: 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. 1020102-76.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO 

TOMICHA ORTEGA Advogado do(a) REQUERENTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE - RJ157025-O REQUERIDO(A): TNL PCS 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, 17 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009554-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RCMAIS AGENCIA DIGITAL E MARKETING LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIAS BUFETE (EXECUTADO)

 

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. 1009554-89.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para manifestar-se acerca do retorno negativo da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Várzea Grande, 17 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: 

NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 17/12/2019 15:57:45

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT3646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005261-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ROSEMEIRE MARIA SOUZA 

SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Feito 

em ordem. Venham-me conclusos para sentença após o prazo 

correicional. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001899-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001899-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ALVES VILELA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Feito 

em ordem. Venham-me conclusos para sentença após o prazo 

correicional. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014151-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE AUGUSTA DE PROENCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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 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: MARGARETE AUGUSTA DE PROENCA MORAES 

Endereço: RUA ANTÔNIO SOTERO DE ALMEIDA, 344, (LOT 

CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-331. 

Senhor(a) MARGARETE AUGUSTA DE PROENCA MORAES: 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 
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descritas. PROCESSO N. 1014151-04.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 851,22 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MARGARETE 

AUGUSTA DE PROENCA MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA 

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, 17 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: 1018087-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (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: JULIANA ALVES VIEIRA Endereço: RUA TRINTA 

E CINCO, 28, setor 3,, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-410 Senhor(a) 

JULIANA ALVES VIEIRA: 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. 

1018087-37.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: JULIANA ALVES VIEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDSON ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): LAERCIO BATISTA 

VIANA 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, 17 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: 1016885-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA 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. 1016885-25.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para informar o endereço das partes reclamadas, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 17 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM 

ROSA 17/12/2019 16:22:23

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009249-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CRISTINA DE AMORIM PEDRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO ANDRE OAB - MT17261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

28º CIRETRAN/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009249-08.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANE 

CRISTINA DE AMORIM PEDRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 28º 

CIRETRAN/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos em 

correição. Feito em ordem. Processo já correicionado. Intime-se a parte 

autora para ofertar impugnação, consoante decisão retro. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004136-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINIER FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004136-10.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SINIER FERREIRA DA LUZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Feito 

em ordem. Venham-me conclusos para sentença após o prazo 

correicional. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010799-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: VITOR TEODORO Endereço: R CEREJEIRAS, 02, 

QUADRA 15, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990. Senhor(a) VITOR TEODORO: 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. 

1010799-38.2019.8.11.0002 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: 

05/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: VITOR TEODORO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 17 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008488-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PAMELA ROMPATE PALMA (EXECUTADO)

 

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. 1008488-74.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 17 

de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA 

MUNDIM ROSA 17/12/2019 16:57:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018099-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TORRES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 TORRES XAVIER Endereço: Avenida 

Verdão, 06, Santa Luzia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78165-000 

Senhor(a) ADRIANA TORRES XAVIER: 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. 

1018099-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.550,80 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: 

ADRIANA TORRES XAVIER Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR 

DEMETRIO - MT15904-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA 

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, 17 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: 1018097-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEITIANE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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 nº 1018097-81.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

16:17:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011561-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: WESLEI LOPES DE ALMEIDA Endereço: Rua Maria 

Gomes de Azevedo, 12, São Simão, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000. Senhor(a) WESLEI LOPES 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. 1011561-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.295,84 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: 05/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: WESLEI LOPES DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - MT16527-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD 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, 17 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: 1018109-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DE FATIMA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: GIOVANA DE FATIMA DIAS DOS SANTOS 

Endereço: RUA SÃO BENEDITO, QUADRA 07 CASA 16, JARDIM 

MARINGÁ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-595 Senhor(a) GIOVANA 

DE FATIMA DIAS 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. 

1018109-95.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 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: 05/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: GIOVANA DE FATIMA DIAS 

DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: MELQUISEDEC JOSE 

ROLDAO - MT22161-O, KARINA CAVALCANTE ROCHA - MT22336/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD 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, 17 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: 1018084-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA CABRAL (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)

 

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 FERNANDO PEREIRA CABRAL Endereço: 

AVENIDA DAS FLORES, 25, QUADRA 13, NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) LUIZ FERNANDO PEREIRA 

CABRAL: 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. 1018084-82.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, 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: 05/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA CABRAL Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

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, 17 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: 1018088-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON MARTINS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-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 1018088-22.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 17/12/2019 

16:02:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018095-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO JOAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS 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: ALBINO JOAO DA SILVA FILHO Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ALBINO JOAO DA 

SILVA FILHO: 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. 

1018095-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 84,59 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: 05/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ALBINO JOAO DA SILVA 

FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

MT16263-O REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS 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, 17 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: 1017704-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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: REGINA MARIA DIAS Endereço: RUA A, 18, 

JARDIM ALA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

REGINA MARIA DIAS: 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. 

1017704-59.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.092,58 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: 04/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: REGINA MARIA DIAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-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, 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: 1018043-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOIZA DA LUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 LOIZA DA LUZ E SILVA Endereço: RUA 

DAS VIOLETAS, 20, QUADRA 03 LOTE 20, JARDIM MANANCIAL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-440 Senhor(a) MARCIA LOIZA DA LUZ 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. 1018043-18.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.150,06 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: 

05/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: MARCIA LOIZA DA LUZ E SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - 

MT26935/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD 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, 17 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005897-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005897-76.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA MARIA DOS 

SANTOS BORELLI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos 

em correição. Feito em ordem. Venham-me conclusos para sentença após 

o prazo correicional. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006151-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO AMARAL MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006151-83.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNO DO AMARAL MOTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Feito 

em ordem. Venham-me conclusos para sentença após o prazo 

correicional. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. AMINI HADDAD 

CAMPOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020189-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS 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: ANDREIA ARAUJO PEREIRA Endereço: RUA 

S-290, S/N, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

ANDREIA ARAUJO PEREIRA: 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. 

1020189-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.436,84 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: 05/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ANDREIA ARAUJO PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS 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, 17 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: 1019880-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTA FERNANDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 1019880-11.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

17/12/2019 17:24:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018057-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 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: CRISTIANE BARBOSA DE ARRUDA Endereço: 

RUA D, CASA 4, QDA 09, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) CRISTIANE BARBOSA DE ARRUDA: 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. 1018057-02.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.233,33 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 SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: CRISTIANE BARBOSA DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA 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, 17 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 
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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: 1017893-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO 

Endereço: RUA HENRIQUE DE PAULA, 155, (LOT EMBAUVAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-470 Senhor(a) 

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO: 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. 

1017893-37.2019.8.11.0002 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: 

05/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: ROSANGELA MARA DO ESPIRITO 

SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/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, 17 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: 1020021-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CONDE (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:

ELIANE SOUSA ROCHA DA CONCEICAO - ME (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: ELENICE CONDE Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE DUTRA, 07, JARDIM MANAÍRA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78156-216. Senhor(a) ELENICE CONDE: 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. 1020021-30.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.276,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 

Hora: 15:15 REQUERENTE: ELENICE CONDE Advogados do(a) 

REQUERENTE: DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - MT18989-O, 

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - MT25108/O REQUERIDO(A): ELIANE 

SOUSA ROCHA DA CONCEICAO - 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, 17 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: 1020183-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: JANETE CARVALHO SANTANA Endereço: RUA 

JACARANDÁ, 38, (LOT JD PAULA III) QD 07, NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-330 Senhor(a) JANETE CARVALHO 

SANTANA: 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. 1020183-25.2019.8.11.0002 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: 05/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: JANETE CARVALHO 

SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES 

- MT21093/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, 17 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: 1020154-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI NIELTON CANGUSSU CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/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: ODINEI NIELTON CANGUSSU CORREA Endereço: 

RUA E, 15, QUADRA 08, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) ODINEI NIELTON CANGUSSU CORREA: 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. 1020154-72.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.215,77 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ODINEI NIELTON 

CANGUSSU CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/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, 17 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: 1019851-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO, 14, (LOT S MATEUS), SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-118 Senhor(a) 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA: 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 
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instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019851-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ATRASO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: HERNANDES 

TEIXEIRA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANDES 

TEIXEIRA DE SOUZA - MT0015203A REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES 

GROUP 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, 17 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: 1017532-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA MAGALHAES DE ARRUDA (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MYLLENA MAGALHAES DE ARRUDA Endereço: 

RUA DOS AFONSOS, 26, OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990. Senhor(a) MYLLENA MAGALHAES DE ARRUDA: 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. 1017532-20.2019.8.11.0002 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: 05/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MYLLENA 

MAGALHAES DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 17 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: 1018541-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALBUES (INTERESSADO)

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)

 

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: TEREZINHA ALBUES Endereço: RUA PROF. 

JUVENILIA M. OLIVEIRA, 13, PIRINEU, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-035 Senhor(a) TEREZINHA ALBUES: 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. 

1018541-17.2019.8.11.0002 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: 05/02/2020 Hora: 15:45 INTERESSADO: TEREZINHA ALBUES 

Advogado do(a) INTERESSADO: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

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, 17 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 
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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: 1014550-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DIONIZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: ELIAS PEREIRA DIONIZIO Endereço: RUA 

ARENÁPOLIS, 17, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-800 Senhor(a) ELIAS PEREIRA DIONIZIO: 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. 1014550-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: ELIAS PEREIRA 

DIONIZIO Advogado do(a) REQUERENTE: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

MT18522-O REQUERIDO(A): CLARO 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, 17 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: 1018540-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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 GOMES DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua N, sem numero, JArdim Paula II, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-500 Senhor(a) ANNA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA: 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. 1018540-32.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.098,23 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/02/2020 Hora: 17:00 

INTERESSADO: ANNA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

INTERESSADO: JULIGREISO REIS LINO - MT0016750A REQUERIDO(A): 

LOJAS RIACHUELO SA 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, 17 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: 1018628-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE LEITE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(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: JOANICE LEITE DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

SEIS, 9, MARIA E CAMPOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-035 

Senhor(a) JOANICE LEITE DE OLIVEIRA: 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. 

1018628-70.2019.8.11.0002 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: 

05/02/2020 Hora: 17:00 INTERESSADO: JOANICE LEITE DE OLIVEIRA 

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, 17 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: 1018123-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (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 Processo nº 1018123-79.2019.8.11.0002 

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, 17 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

17/12/2019 18:51:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018048-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENA SOUZA GOMES FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: ROSILENA SOUZA GOMES FELIX Endereço: RUA 

INDEPENDÊNCIA, 14, (COHAB STA ISABEL), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-272 Senhor(a) ROSILENA SOUZA GOMES 

FELIX: 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. 1018048-40.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [EXTRAVIO DE BAGAGEM]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 05/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ROSILENA SOUZA GOMES 

FELIX Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON SOARES NETO - 

MT0015834A REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS 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, 17 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: 1020166-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE ASSIS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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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: CLEONE DE ASSIS MONTEIRO Endereço: 

AVENIDA ATLÂNTICA, 28, (LOT VI ARTHUR) QUADRA 22, GLÓRIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-450 Senhor(a) CLEONE DE ASSIS 

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. 1020166-86.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.476,76 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 05/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: CLEONE DE ASSIS 

MONTEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 17 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010532-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RODRIGUES MOGENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-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: 

1010532-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KATIANE RODRIGUES 

MOGENO DOS SANTOS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Visto. Dispensado o relatório, com fundamento 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. 

Das Preliminares: 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 empresa 

Reclamada, pois possui relação direta com o direito material aqui discutido. 

Do Mérito: A parte Reclamante deseja a reparação por danos materiais e 

morais, sob o argumento de que adquiriu um aparelho celular modelo 

MS50G MULTILASER 2C/5,5”, no valor de R$479,90 (Quatrocentos e 

setenta e nove reais e noventa centavos). Alega que após alguns dias o 

produto já apresentou defeitos. Enviando o produto para a assistência, 

sendo que o aparelho não foi devolvido até a data do protocolo da ação. A 

Reclamada alega em que não houve a prática de ato ilícito que ensejasse 

na reparação por danos morais e materiais, pois quem deu causa ao 

defeito no aparelho foi a parte autora. Pois bem. Não é demais lembrar 

que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, a ré, 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. 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. A verossimilhança reside 

nos elementos e circunstância que envolvem a controvérsia, eis que a 

parte Autora demonstrou que procurou a ré e que enviou o aparelho para 

assistência. Contudo, não obteve resposta satisfativa. Do que se tem nos 

autos é que a ré não provou que a autora deu causa ao defeito do 

aparelho, ou se não deu causa, não provou o recebimento do aparelho em 

perfeito estado de funcionamento. Assim, o vício não foi sanado no prazo 

legal e consequentemente não ocorreu a restituição de um novo produto, 

tampouco a devolução do valor pago, a teor do que estabelece o art.18 do 

Código de Defesa do Consumidor.Com essas considerações, deverá a 

Reclamada efetuar a devolução imediata da quantia paga, de forma 

simples do valor do aparelho de R$ 479,90 (Quatrocentos e setenta e 

nove reais e noventa centavos), conforme nota fiscal. Quanto ao pedido 

de reparação por danos morais, é cediço 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.” Do que se tem nos autos, verifica-se que a 

Reclamada não solucionou o problema do aparelho celular após o produto 

ter apresentado defeito, além do que deixou o consumidor sem seu 

produto por meses a fio, sem dar uma resposta acerca do problema. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados à parte Autora em razão da falha na 

prestação do serviço efetivado pela Reclamada. Além disso, caso a parte 

Autora não tivesse contratado advogado para bater as portas do 

Judiciário, possivelmente não teria conseguido resolver a sua questão. 

Ressalta que, no presente caso, o aparelho celular que apresentou vício é 

item largamente utilizado em nossa sociedade, para os mais diversos fins. 

É indene de dúvida que o problema enfrentado pela parte Reclamante, que 

infelizmente não foi prontamente solucionado administrativamente, foge 

aos contratempos e irritações cotidianas, impondo o dever de indenização 

pelo inegável prejuízo causado. Para a fixação do valor da indenização 

por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem 

observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; 

condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos 

autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 
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pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 

geradoras de dano moral. A Reclamada é empresa nacional. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por tais considerações, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, para condenar a Reclamada a: 

1)Restituír à parte Reclamante a quantia de R$ 479,90 (Quatrocentos e 

setenta e nove reais e noventa centavos), devidamente atualizados desde 

o efetivo desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação; 2)Ainda, condeno a Reclamada, por indenização por 

danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados 

da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 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: 1009353-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DE ARRUDA MARCONDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009353-97.2019.8.11.0002. INTERESSADO: OSVANIL DE ARRUDA 

MARCONDES 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, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência, e requerendo a desistência no prosseguimento 

dos autos. Indefiro o pedido de desistência, em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência e em observância ao 

enunciado 90 do FONAJE. 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 consultar 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 

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 contrato assinado, 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, 
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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 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/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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013556-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGERIO SILVA CARTAXO 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, JCS BRASIL 

ELETRODOMESTICOS S.A. Visto. Dispensado o relatório, com fundamento 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. 

Das Preliminares: 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 de qualquer das 

empresas Reclamadas, pois que as 2 (duas) possuem relação direta com 

o direito material aqui discutido. Do Mérito: A parte Reclamante deseja a 

reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que 

04/12/2018 adquiriu um liquidificador modelo Liq411 Robust Vm Cadence 

conforme nota fiscal em anexo, no valor de R$151,69 (cento e cinquenta e 

um reais e sessenta e nove centavos) da primeira ré. Ocorre que, após a 

aquisição do eletrodoméstico apresentou defeitos, enviando para 

assistência técnica, ora segunda reclamada. As Reclamadas alegam em 

suas defesas que não houve a prática de ato ilícito que ensejasse na 

reparação por danos morais e materiais, pois o foi realizado a troca do 

produto. Pois bem. Não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, 

figura, de um lado, a ré, 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. 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. A verossimilhança reside nos elementos e 

circunstância que envolvem a controvérsia, eis que a parte Autora 

demonstrou que procurou a ré, inclusive foi até ao Procon para tentar 

resolver administrativamente a controvérsia. Contudo, não obteve 

resposta satisfativa. Do que se tem nos autos é que a ré não provou o 

recebimento do eletrodoméstico em perfeito estado de funcionamento, pois 

não apresentou qualquer documento assinado de que autora teria 

recebido o produto. Assim, o vício não foi sanado no prazo legal e 

consequentemente não ocorreu a restituição de um novo produto, 

tampouco a devolução do valor pago, a teor do que estabelece o art.18 do 

Código de Defesa do Consumidor.Com essas considerações, deverá as 

Reclamadas efetuarem a devolução imediata da quantia paga, de forma 

simples. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, é cediço 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.” Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à 

parte Autora em razão da falha na prestação do serviço efetivado pelas 

Reclamadas. Além disso, caso a parte Autora não tivesse contratado 

advogado para bater as portas do Judiciário, possivelmente não teria 

conseguido resolver a sua questão. É indene de dúvida que o problema 

enfrentado pela parte Reclamante, que infelizmente não foi prontamente 

solucionado administrativamente, foge aos contratempos e irritações 

cotidianas, impondo o dever de indenização pelo inegável prejuízo 

causado. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a 

jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, 

entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A Reclamada é empresa nacional. Feitas as ponderações 

supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Por tais considerações, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DA AÇÃO, para condenar as Reclamadas, em responsabilidade 

solidária a: 1)Restituírem à parte Reclamante a quantia de R$151,69 (cento 

e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), devidamente 

atualizados desde o efetivo desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação; 2)Ainda, condeno as Reclamadas, por 

indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, 
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acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. 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: 1015226-78.2019.8.11.0002
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ELIANE MAIA CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015226-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE MAIA CIRILO 

REQUERIDO: OI 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 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, 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$ R$ 527,15 (quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 22 de outubro de 2018; 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 
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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: 1010910-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN HUMBERTO DA SILVA STABILITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

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: 

1010910-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEAN HUMBERTO DA SILVA 

STABILITO REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas registro que as 

Reclamadas apresentaram contestações no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 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. 

Preliminar: Ilegitimidade Passiva: Rejeitos as preliminares suscitadas. 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 de 

qualquer das empresas Reclamadas, pois que as 2 (duas) possuem 

relação direta com o direito material aqui discutido. Mérito: A parte 

Reclamante pretende ver as Reclamadas condenadas e judicialmente 

compelidas ao pagamento de indenização por danos material e moral, sob 

o argumento de que adquiriu um aparelho celular junto a 2ª Reclamada e 

contratou com a 1ª Reclamada um seguro com cobertura integral para 

roubo e furto. Informou que o aparelho foi furtado e que ao acionar o 

seguro foi informado da ausência de cobertura, que é restrita a roubo ou 

subtração por arrombamento (furto qualificado), e não cobre o furto 

simples. A 1ª Reclamada aduziu em sua contestação que está previsto no 

Bilhete de Seguro entregue à parte Autora que os eventos roubo ou 

subtração por arrombamento são cobertos pela seguradora. A 2ª 

Reclamada alegou em sua defesa que não há dever de indenizar, pois não 

se trata de defeito no produto, sendo que a responsabilidade neste caso é 

da seguradora . Analisando detidamente o feito, tem-se que na apólice de 

seguro contém informação extremamente resumida acerca dos eventos 

de cobertura, dentre eles o roubo ou subtração por arrombamento (furto 

qualificado). É sabido que, conforme o Código Penal, em seus artigos 157 

e 155, §4º, traz especificações taxativas e técnicas acerca das hipóteses 

legalmente aceitas para conceituar o roubo e o furto qualificados por 

arrombamento. E o Reclamante, consumidor, leigo no assunto, não tem o 

dever de saber as hipóteses legais de furto e roubo qualificados, recaindo 

às Reclamadas a obrigação de informa-la previamente. E ainda que assim 

o tivessem feito por escrito, na apólice de seguros, segundo consta, o 

vendedor garantiu a cobertura ampla. O Código de Defesa do Consumidor, 

em seu art.6º, especifica os direitos dos consumidores, dentre eles o da 

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. Assim, não havendo qualquer prova ou mínima evidência de 

que a Reclamante foi plenamente cientificada das hipóteses de cobertura 

do seguro contratado, verifica-se a violação ao direito de informação do 

consumidor. E dessa forma, havendo violação, é pertinente acolher o 

pedido de reparação por danos materiais, devendo as Reclamadas 

reembolsarem a parte Autora com a quantia de R$ 1.499,85 (mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), de forma 

simples. No que se refere à reparação por dano moral, certo é que a 

responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de produtos e 

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.” 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. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). A situação vivenciada pela parte 

Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a parte 

Autora não foi informada com transparência e clareza acerca das 

hipóteses de cobertura do seguro e precisou contratar advogado e bater 

às portas do Judiciário para ver solucionada a sua questão. Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos causados 

a parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

da Reclamante Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a 

jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, 

entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. As Reclamadas são empresas que atuam em âmbito 

nacional. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a 

fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para Condenar as Reclamadas, em 
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responsabilidade solidária, a: a)RESTITUIR a parte autora o valor de R$ 

1.499,85 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), atualizados pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b)PAGAR 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), ou seja, 

(09/12/2018). 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: 1015704-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015704-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRENE DA SILVA INACIO DE 

OLIVEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS proposta IRENE DA SILVA INÁCIO DE 

OLIVEIRA DE ARAÚJO em desfavor de BANCO SANTANDER S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto a regularidade de descontos de 

valores em conta corrente da parte Autora, de 48 parcelas, de R$ 446,77 

cada uma, que alega desconhecer. Salienta-se que a parte autora 

reconhece a existência de relação jurídica como a parte ré, mas alega já 

ter quitado seus débitos. A parte ré relata que os descontos se referem a 

renegociação de dívida, trouxe aos autos documentos que comprovam a 

existência de relação jurídica entre as partes _; o que não é negado pela 

parte autora _; além de áudios que a própria parte não nega ser a sua voz 

reconhecendo que negociava dívidas, mas na sua versão de débitos 

diversos dos discutidas nos autos. Pois bem. Em que pese a parte Autora 

alegar que desconhece o parcelamento, reconhece que possuía outras 

transações com a requerida. Desse modo, não há segurança para este 

Douto Juízo prolatar sentença de mérito, pois há necessidade de perícia 

contábil para apurar todas as contratações. Ao lado disso, sequer trouxe 

a parte Autora comprovante de pagamentos do empréstimo que alega ter 

adimplido. Portanto, há incompetência deste juizado, ante a necessidade 

de perícia, pois a pretensão autoral não pode ser quantificada com as 

provas apresentadas, fato este que, por óbvio, prescinde de produção de 

prova pericial para sua comprovação, o que tornou a ação complexa, e em 

confronto com o espírito do Juizado Especial. Assim, com fulcro nos 

princípios do sistema do juizado não há como esta ação tramitar perante a 

justiça especial. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta 

julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 51, II, da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011367-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESULINO JOSE MESQUITA FILHO (REQUERENTE)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011367-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESULINO JOSE MESQUITA 

FILHO REQUERIDO: OI 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 
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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, 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$ 

513,29 (quinhentos e treze e sete reais e vinte e nove centavos), inscrito 

no cadastro de inadimplentes em 14 de junho 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010876-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

MAECIO B. DE CARVALHO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO OAB - RN119-A 

(ADVOGADO(A))

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: 

1010876-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMANOELLE APARECIDA 

SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, 
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MAECIO B. DE CARVALHO - EPP 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. Preliminar Indefiro 

as preliminares arguidas pela requerida, por entender estarem presentes 

os requisitos necessários para o regular andamento do feito Mérito 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

pelo reclamante em desfavor das reclamadas, sob o fundamento de que 

em virtude do cancelamento do voo pela 1ª Requerida, a autora teve que 

ficar na cidade e Natal por mais dois dias, ocasião em que foi vítima de um 

assalto, onde lhe foram roubados R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer 

indenização por dano material e moral. 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, 

conforme se afere do Boletim de Ocorrência ID Num. 22897491 - Pág. 2, o 

assalto ocorreu em via pública e não nas dependências do Hotel, assim 

não tem como imputar as rés o dever de restituição, pois não deram causa 

ao ocorrido. Uma vez não demonstrado que o furto ocorreu nas 

dependências da Reclamada, frisa-se ônus este do reclamante, não se 

vislumbra a existência de qualquer ato ilícito por parte das reclamadas, ou 

mesmo nexo de causalidade com os danos apontados. Inexistindo ato 

ilícito praticado pelas Reclamadas, indevida será a indenização por danos 

materiais e morais pleiteada pelo Reclamante. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, 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. 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. 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: 1007387-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERIROLEN NATALI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: 

1007387-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MERIROLEN NATALI MARTINS 

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 do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. 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. 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 uma hígida relação contratual. 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. 

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 pela consumidora 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. 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, opino pelo 

julgamento 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 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 
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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: 1013411-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013411-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LACENI CEZARIO DE 

OLIVEIRA 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 IPANEMA VI - NP. 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. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), 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. 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: 1010497-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE CARVALHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: 

1010497-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISANGELA DE CARVALHO 

NUNES REQUERIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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 
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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. 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: 1010535-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1010535-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANA MIRANDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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” ID Num. 26385162 -. 

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. 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: 1010623-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER 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: 

1010623-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZA PACHORI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER 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 
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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” Num. 26378913 - Pág. 11 -. 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. 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: 1015591-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALITO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/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: 

1015591-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALITO RIBEIRO 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. 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” ID Num. 27219451 - 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 da lide), 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: 1013305-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA TAQUES DE AMORIM (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013305-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA RITA TAQUES DE 

AMORIM 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 

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” ID Num. 27211942 - 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 da lide), 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: 1015742-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERSON DA SILVA OLIVEIRA (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: 

1015742-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEBERSON DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 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” ID Num. 27323437 - 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 da lide), 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 
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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: 1015775-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YONE SOUZA CAMILO (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: 

1015775-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: YONE SOUZA CAMILO 

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 

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 da lide), 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: 1015410-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015410-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LARISSA APARECIDA DE 

ARRUDA SOUZA REQUERIDO: OI 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 
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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: 1011364-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011364-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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 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 
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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$ 116,79 (cento e dezesseis e setenta e nove centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 11 de novembro de 2018; 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009670-95.2019.8.11.0002
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MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009670-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILENA MARIA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI 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 

do SCPC/SERASA (tela de sítio virtual de consultas) demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. Entretanto, quando intimada a 

apresentar extrato de balcão demonstrando a negativação ensejadora da 

presente demanda, foi apresentado documento em que não consta 

qualquer inserção procedida pela empresa reclamada. A Demandada, por 

seu turno contesta tempestivamente, alegando, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Intimada a 
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apresentar impugnação à contestação, a parte Autora nada manifestou. 

Com efeito, dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Pois bem, não 

tendo a parte autora logrado demonstrar o fato constitutivo do seu direito 

(negativação indevida/inserção indevida do nome da autora em cadastro 

de inadimplentes), a improcedência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela Reclamante na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 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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Processo Número: 1006463-88.2019.8.11.0002
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UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1006463-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO WANDERSON DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais interposta por 

ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA em desfavor de UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA ambos já qualificados nos presentes autos. 

Em síntese alega, que realizou seu cadastro no aplicativo da Requerida, na 

qualidade de motorista de entrega de alimentos, afirma que sempre teve 

boa avaliação junto ao aplicativo, todavia no dia 10/06/2019 ao realizar 

uma entrega, teria percebido a possibilidade de ser assaltado, finalizando 

a viagem de forma abrupta. Afirma que informou a Reclamada do ocorrido, 

mas teve seu aplicativo bloqueado e posteriormente desativado. Desse 

modo, requer seja readmitido na Plataforma Tecnológica Uber Brasil, 

receber os lucros cessantes correspondentes ao período em que esteve 

bloqueado e danos morais. Liminar não foi concedida, ID n. 21591338. 

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, a Requerida, contesta pelo princípio da 

autonomia da vontade - liberdade de contratação e, assim, pela justa 

rescisão do contrato ao fato de que de acordo com o contrato celebrado 

entre as partes, o motorista deve comunicar os casos impossíveis de 

entrega, sendo que, o Autor teria deixado de comunicar quatro viagens 

que não foram finalizadas. Desse modo, o Autor teria infringindo os termos 

de uso do aplicativo, razão pela qual a demanda é improcedente. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. É certo que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I 

do CPC e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, artigo 373, inciso II do CPC. Examinado o conjunto probatório, 

verifica-se que o aplicativo da Requerida possui diversas regras para que 

o Requerente permaneça cadastrado no aplicativo e possa prestar os 

serviços de “motorista de aplicativo”, e diante dessas regras há os 

procedimentos a serem observados nos casos de impossibilidade de 

entrega. Contudo consta dos autos que o desligamento do Requerente, foi 

legal, em razão de que o mesmo não cumpriu com as regras 

estabelecidas. Observa-se que em casos de impossibilidade de entrega o 

motorista deve seguir a seguinte regra: “Não marcar um pedido como 

impossível de entregar sem, antes, contactar o suporte do EATS através 

da página t.uber.com/problema. Após contatar o suporte via 

t.uber.com/problema , caso seja necessário cancelar o pedido, insira uma 

nota explicando o que aconteceu. Ao colocar uma nota explicativa, você 

nos ajuda a identificar os problemas mais comuns para resolvê-los e 

deixar nosso app melhor para você.” Portanto, não há que se falar em 

irregularidade no desligamento do Requerente da plataforma do aplicativo 

da Requerida, uma vez que não cumpriu com as regras impostas. Isso 

porque, muito embora o Autor tenha apresentado as conversas com o 

suporta da Reclamada, não comprovou que tenha naquele ato informado 

sobre a impossibilidade de entrega do produto, mas tão somente que 

estava achando suspeita a atitude do contratante. Ainda, conforme consta 

no Termo de Condições do Uber Eats “se a sua taxa de cancelamento for 

muito superior à média da cidade e isso ocorrer repetidamente, sua conta 

do aplicativo Uber Eats poderá ser desativada”. Assim, estando 

demonstrado nos autos que o Autor realizava o cancelamento das 

entregas, sendo que, é possível observar que apenas no dia 30/05/2019 

ocorreram dois cancelamentos de entregas, aliado ao fato de que tais 

informações não foram impugnadas pelo Autor, entendo que não houve 

abusividade na rescisão do contrato. Neste sentido: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS APLICATIVO UBER - RESCISÃO CONTRATUAL MÁ 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - PREVISÃO CONTRATUAL - 

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - AUTONOMIA DA VONTADE DAS 

PARTES - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo 

qualquer abusividade nos termos do contrato firmado entre as partes, cuja 

manutenção estava sujeito à avaliação dos usuários dos serviços 

intermediados pela ré, por meio de seu aplicativo de transporte de 

passageiros, e restando evidenciado que a autora obteve avaliação 

abaixo da média exigida, pertinente a rescisão contratual. (TJSP: Apelação 

nº. 1006333-73.2017.8.26.0286, Relator Paulo Celso Ayrosa M. de 

Andrade, julgado em 16.08.2018 e publicado em 16.08.2018) AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE. 

UBER. MOTORISTA DESCREDENCIADO. MAU USO DO APLICATIVO. 

DEMONSTRAÇÃO. ARBITRARIEDADE NO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. 

Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos 

pelos quais o entendimento adotado na decisão recorrida não deve 

prevalecer. Restando demonstrado o mau uso do aplicativo pelo motorista, 

inexistem ilicitude e arbitrariedade na conduta da requerida, que rescindiu 

o contrato e bloqueou o acesso do requerente. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0000.18.101585-0/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): 

MARCO ANTONIO DE MORAES - APELADO(A)(S): UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Cabe destacar que a empresa Requerida em 

princípio, tem a faculdade de contratar e descontratar os motoristas que 

considerar aptos para manter em seu aplicativo/plataforma. Ressalta-se 

que a Requerida possui ampla liberdade de escolher o perfil dos 

motoristas parceiros de sua plataforma, motivo pelo qual não pode ser 

compelida a contratar determinada pessoa. Assim, ante as circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Logo, não há o que se falar em dano moral, nem mesmo em 

lucros cessantes, em favor do Requerente, pois conforme cláusula 

contratual a Requerida pode desligar o Requerente do aplicativo devido ao 

não cumprimento das normas para cancelamento das entregas ou até 

mesmo pelo alto índice de cancelamento. Por conseguinte, no presente 

caso vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que cumpriu 

todas as regras impostas, para continuar na plataforma do aplicativo da 

Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Diante disto, dispensáveis outras 

considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. 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 nº. 9.099/95, submeto o presente 
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projeto de sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. 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: 1013383-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO OAB - MT25721/O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-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: 

1013383-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS 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. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da 

Reclamada, ao argumento de que no dia 06/03/2019 teria adquirido da 

empresa Reclamada uma motocicleta pelo valor de R$ 15.045,00 (quinze 

mil e quarenta e cinco reais). Afirma que no ato da compra lhe foi imposto 

o serviço de emplacamento e licenciamento, o que configura venda 

casada. No entanto, ao retirar a motocicleta no dia 08/03/2019 à mesma 

não estaria emplacada, sendo entregue apenas a nota fiscal. Narra que o 

no dia 18/03/2019 teria procurado a Reclamada, mas a motocicleta 

permaneceu sem placa. Afirma que a motocicleta apenas foi emplacada no 

dia 18/05/2019, sendo que, desde o dia 18/04 não teria mais utilizada a 

motocicleta com receio de que a mesma fosse apreendida em razão da 

ausência de documentação, fato este que lhe causou diversos prejuízos. 

Diz que no dia 29/05 teria sido chamado na Reclamada, momento em que 

teria sido informado que a placa colocada estava equivocada, tendo que 

ser retirada. Afirma que apenas no dia 05/08/2019 que o erro foi sanado e 

a motocicleta devidamente emplacada. Assim, pugna pela condenação da 

Reclamada em danos morais e danos materiais, correspondente ao que 

deixou de lucrar, por não poder trabalhar com a motocicleta. Tentada a 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte reclamada apresenta 

contestação no prazo legal, afirmando a ausência de ato ilícito e dos 

requisitos necessários para configuração do dever de indenizar, haja 

vista que o autor não teria contratado os serviços de emplacamento e 

licenciamento da motocicleta, 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 à parte autora. Isto porque, em 

que pese a parte autora alegar na inicial que a Reclamada tenha lhe 

imposto o emplacamento e licenciamento do veiculo na forma de Venda 

Casada, observo que no Boletim de Ocorrência anexado no ID n. 

24292194, a narrativa é diversa, pois consta a informação de que teria 

efetuado o pagamento do valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) 

para emplacamento da motocicleta. Assim, mesmo que na modalidade 

venda casada (incluído no valor do bem) , ou, efetuando o pagamento do 

valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) para emplacamento da 

motocicleta, nenhuma prova fez nesse sentido. Compulsando os autos e 

as provas produzidas pelo Reclamante, constato que a mesma limitou-se 

em juntar apenas conversas que teriam ocorrido por meio de troca de 

mensagens com o funcionário da Reclamada, que não consta qualquer 

informação acerca da data que teria ocorrido a conversa, comprovante de 

pagamento da entrada no valor de R$ 3.009,00 (três mil e nove reais), 

contrato de financiamento, documento do veiculo e boletim de ocorrência. 

Assim, a parte reclamante não apresentou nos autos o comprovante de 

pagamento dos serviços para emplacamento e licenciamento do veiculo no 

valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais). Além disso, no contrato 

apresentado pelo Autor não consta qualquer informação da contratação e 

pagamento de tal serviço. 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 aos documentos que comprovem a contratação do serviço de 

emplacamento do veiculo. Ademais, em que pese o autor alegar que sua 

motocicleta foi emplacada, mas posteriormente a placa e o lacre foram 

removidos, nenhuma prova fez nesse sentido também, sendo que sequer 

informou o numero da placa anteriormente colocada em sua motocicleta. O 

Reclamante não foi capaz de apresentar nem o documento emitido quando 

do primeiro emplacamento alegado. Assim, a prova que deveria ter sido 

produzida pelo 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010886-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (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: 

1010886-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO MARCOS FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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 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, que entendo serem frágeis para comprovar a relação jurídica e 

o débito negativado. 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. Além do mais, 

muito embora a parte Reclamada alegue fato de terceiro, não há como se 

eximir de sua responsabilidade, pois as circunstâncias que evidenciam o 

risco, sempre presente, de contratação em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. 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 

(28/07/2019). 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: 1012826-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (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: 

1012826-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA MARIA DE BARROS 

REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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 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, 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 a ficha cadastral, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação, fotografia tirada no ato do 

cadastramento e telas sistêmicas, estando os contratos assinados 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, oportunidade em que 

a Autora alega que não restou comprovado os débitos e utilização do 

serviço da Reclamada. 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 utilizou os serviços da 

Reclamada, sendo que não houve o adimplemento das parcelas. Nesse 

sentido, competia a parte autora trazer aos autos o comprovante de 

pagamento dos débitos em aberto. 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$ 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 Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. 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 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: 1011304-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFER DE ARRUDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011304-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JENEFER DE ARRUDA CINTRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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. 

Retificação do polo passivo: Acolho o pedido da empresa Reclamada, 

para, ao invés de constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, 

passe a consta SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Ausência de interesse de 

agir/pretensão resistida: Alega a reclamada a ausência de interesse de 

agir e da comprovação da pretensão resistida, vez que o reclamante não 

teria demonstrado que tentou solucionar administrativamente. Entendo que 

tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de 

indenização por dano moral é resistida e, portanto, presente o interesse 

de agir. Carência da ação: em razão do documento apresentado pela parte 

Reclamante resta demonstrada a inscrição do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 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 
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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, que entendo serem frágeis para comprovar a relação jurídica e 

o débito negativado. 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. Além do mais, 

muito embora a parte Reclamada alegue fato de terceiro, não há como se 

eximir de sua responsabilidade, pois as circunstâncias que evidenciam o 

risco, sempre presente, de contratação em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. 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 

23514054, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “Moda Verão” na data de 07/02/2016. 

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 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 

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: 1011942-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO (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: 

1011942-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABEL JACINTA DE 

FIGUEIREDO 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 dos débitos, juntando aos 

autos os termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP das linhas 

telefônicas n. 65996186350 e n. 65996393121 e documento pessoal 

apresentado no ato das contratações, 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 
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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 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: 1015401-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINNICIUS EDUARDO PEREIRA COSMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 

1015401-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINNICIUS EDUARDO PEREIRA 

COSMO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 07/10/2019 até e a volta no dia 

12/12/2019, com destino a Buenos Aires. Alega que no voo da volta seus 

transtornos iniciaram, haja vista que houve o cancelamento do voo de 

Buenos Aires para São Paulo. Narra o Reclamante, que o embarque em 

Buenos Aires estava previsto para às 13:10min do dia 12/10/2019, 

todavia, com o cancelamento do mesmo, apenas embarcou às 01:15min do 

dia 13/10/2019, chegando ao seu destino apenas às 18:10min. Alega que 

não houve qualquer assistência, tendo o autor ficado por 24horas no 

aeroporto, sendo que recebeu apenas o vale refeição. 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 climáticos, que teria gerado 

o cancelamento do voo, sendo que, a parte autora teria sido realocada no 

voo seguinte. Finaliza que mesmo diante do cancelamento 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. A controvérsia 

da presente demanda ampara-se em dois pontos. O primeiro diz respeito 

ao cancelamento do voo em Buenos Aires com previsão de embarque às 

13h10min do dia 12/10/2019. Já o segundo ponto refere-se à efetiva 

prestação de assistência material nos termos da Resolução 400/16 da 

ANAC. Quanto ao primeiro ponto a parte Requerida satisfatoriamente 

demonstrou que o cancelamento do voo foi em decorrência de condições 

climáticas que agem como fatos da natureza sobre os quais esta não 

possui o controle, motivo pelo qual resta excluída sua responsabilidade. 

Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. PARTE DO TRAJETO REALIZADA POR 

VIA TERRESTRE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORÇA 

MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE AGIR 

ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006571632, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/03/2017 - grifo 

nosso). Todavia, quanto ao segundo ponto – assistência material à parte 

Requerente – a parte Requerida limitou-se aos campos das alegações não 

trazendo aos autos quaisquer elementos concretos de prova; ônus que 

lhe incumbia em observância ao art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC. Está 

comprovado nos autos que o Autor foi realocado para voo com previsão 

de embarque às 1h15min do dia 13/10/2019. Assim, considerando que o 

voo original tinha previsão de embarque às 13h10min, notório que a parte 

Requerente teve que aguardar por mais de 12 (doze) horas até 

efetivamente embarcar. Sobre o presente caso concreto, determina o art. 

21 da Resolução 400/2016 da ANAC que deverá a cia aérea oferecer aos 

passageiros as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte. Ainda prossegue referida 

resolução determinando em seu art. 27 que, nos casos de cancelamento 

do voo, a depender do tempo de espera, deverá a cia aérea fornecer 

facilidades de comunicação; alimentação, de acordo com o horário; e, 

quando necessário, serviço de hospedagem. Não se olvidando que a 

assistência material para alimentação inicia-se a partir das 02 (duas) 

horas de atraso conforme art. 27, inciso II da Resolução. Não há dúvidas 

de que a parte Requerente encontrava-se no aeroporto, no período 

noturno em voo realocado para às 1h15min do dia seguinte; neste cenário 

era obrigação da parte Requerida fornecer alimentação e hospedagem à 

parte Requerente; porém, dita assistência prestada não restou 

comprovado nos autos. Ainda que justificável o cancelamento do voo por 

condições climáticas adversas não há qualquer justificativa plausível o 

desamparo material que a parte Requerente sustentou em sua petição 

inicial. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO 

DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. 

DANO MORAL. O cancelamento unilateral do vôo e embarque com 30h de 

atraso dá ensejo a dano moral. As condições climáticas impróprias, que 

impossibilitaram a realização do serviço de transporte aéreo, não 

justificam o desamparo ao consumidor. […] RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006154397, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 31/08/2016) Ainda sobre o tema a Turma Recursal do TJMT já 

se pronunciou em caso análogo: RECURSO INOMINADO. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE 

VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CAUSA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO 

DA ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a requerida tenha 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em virtude das más condições 

climáticas, não demostrou ter prestado a assistência e as informações 

devidas à consumidora, que realizou viagem apenas no dia seguinte. 

Situação enfrentada pela parte requerente que ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento cotidiano, e comporta compensação a título de danos 

morais. 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. Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Sentença mantida. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 256718320168110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016 - 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 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$ 3.000,00 (três mil reais) 

ao Requerente é razoável de acordo com as lesões que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três 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 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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: 1010509-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 

1010509-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA SILVA 

MARINHO 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. 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 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. 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 22769280 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. 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 
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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: 1015141-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015141-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE CRISTINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES 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. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA em face de MRV ENGENHARIA e 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, diante de suposta 

interrupção do serviço de fornecimento de gás. Preliminar – Decadência. 

Rejeito a alegação de decadência. Aqui não se reclama pela prerrogativa 

de vicio oculto, prevista no artigo 26, § 3º do CDC. O que o reclamante 

pretende é indenização por danos morais por fato de serviço. Este direito 

prescreve em 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 27 da Lei 8.078/90. 

Mérito No mérito, entendo que os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. 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. Afirma o Requerente que teve 

seu fornecimento de gás suspenso parcialmente no período de 07/11 até o 

dia 20/11/2016, e totalmente no período de 21/11/2016 até o dia 

18/12/2016, em razão da constatação de falha no sistema de distribuição 

de gás no Condomínio. Alega que tal fato lhe causou diversos transtornos, 

visto que, não é permitida a utilização de botijão de gás nos apartamentos, 

prejudicando, assim, a sua alimentação. A Reclamada apresentou 

contestação tempestivamente, oportunidade em que afirma ausência de 

responsabilidade pelos danos suportados, tendo em vista que competia a 

administração do condomínio renovar anualmente o alvará junto ao Corpo 

de Bombeiros atestando que as instalações físicas do empreendimento 

estavam de acordo com as normas vigentes, realizando o teste de 

estanqueidade a cada 12 meses. Alega ainda ausência de 

responsabilidade com a parte autora, vez que não restou comprovado que 

a mesma tenha sofrido qualquer abalo pela alegada interrupção. Pois bem. 

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

parte reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento 

de gás ao imóvel do requerente, durante o período alegado na inicial. 

Ainda, conforme matricula do imóvel, o reclamante adquiriu o imóvel antes 

da alegada interrupção no fornecimento de gás, bem como apresentou 

comprovante da época dos fatos e atualizado, o que demonstra que é o 

proprietário do imóvel. Por outro lado, na contestação a empresa 

reclamada limitou-se em argumentar que a responsabilidade pelos 

transtornos ocasionados é de responsabilidade do condomínio, contudo, 

conforme e-mail anexado a inicial, a empresa reclamada não prestou a 

assistência necessária (informações técnicas – projeto) para que os 

problemas no fornecimento fossem solucionados brevemente. Além disso, 

consta no relatório técnico que a tubulação apresentou problemas 

precoces por não estar de acordo com o projeto (ID n. 25106852). 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: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. 

CONSTRUTORA. VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO DO 

ABASTECIMENTO POR 21 DIAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA 

PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM REDUZIDO. (...) Legitimidade passiva da ré. Responsável pelo 

empreendimento que apresentou o vício construtivo. Incompetência dos 

Juizados Especiais Cíveis em razão do valor atribuído à causa afastada. 

Pretensão indenizatória dentro dos limites de competência. Falta de 

interesse de agir não demonstrado. Petição inicial instruída com 

documentos hábeis e suficientes ao deslinde do feito. Incontrovérsia 

acerca do vazamento de gás, bem como da suspensão do fornecimento 

do serviço. Responsabilização civil da demandada configurada. Danos 

morais evidenciados. Transtornos advindos da suspensão do 

abastecimento de gás no apartamento dos demandantes que são frutos 

da insegurança gerada pelo empreendimento construído, após a 

ocorrência do fato Vazamento que é fato inadmissível, considerando, 

sobretudo, o tempo de construção da obra. (...). (Recurso Cível Nº 
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71005961503, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/06/2016). Destaquei. 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 reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 

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 

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: 1014373-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 

1014373-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILMARA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

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

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

indenização por danos morais, proposta por DANIELE CRISTINA DE 

OLIVEIRA em face de MRV ENGENHARIA e PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A, diante de suposta interrupção do serviço de 

fornecimento de gás. Preliminar – Decadência. Rejeito a alegação de 

decadência. Aqui não se reclama pela prerrogativa de vicio oculto, 

prevista no artigo 26, § 3º do CDC. O que o reclamante pretende é 

indenização por danos morais por fato de serviço. Este direito prescreve 

em 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 27 da Lei 8.078/90. Mérito No 

mérito, entendo que os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

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. Afirma o Requerente que teve seu 

fornecimento de gás suspenso parcialmente no período de 07/11 até o dia 

20/11/2016, e totalmente no período de 21/11/2016 até o dia 18/12/2016, 

em razão da constatação de falha no sistema de distribuição de gás no 

Condomínio. Alega que tal fato lhe causou diversos transtornos, visto que, 

não é permitida a utilização de botijão de gás nos apartamentos, 

prejudicando, assim, a sua alimentação. A Reclamada apresentou 

contestação tempestivamente, oportunidade em que afirma ausência de 

responsabilidade pelos danos suportados, tendo em vista que competia a 

administração do condomínio renovar anualmente o alvará junto ao Corpo 

de Bombeiros atestando que as instalações físicas do empreendimento 

estavam de acordo com as normas vigentes, realizando o teste de 

estanqueidade a cada 12 meses. Alega ainda ausência de 

responsabilidade com a parte autora, vez que não restou comprovado que 

a mesma tenha sofrido qualquer abalo pela alegada interrupção. Pois bem. 

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

parte reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento 

de gás ao imóvel do requerente, durante o período alegado na inicial. 

Ainda, conforme faturas da energia elétrica apresentadas na exordial, a 

Reclamante comprovou que ser moradora do condomínio na época dos 

fatos. Por outro lado, na contestação a empresa reclamada limitou-se em 
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argumentar que a responsabilidade pelos transtornos ocasionados é de 

responsabilidade do condomínio, contudo, consta no relatório técnico que 

a tubulação apresentou problemas precoces por não estar de acordo com 

o projeto (ID n. 24755301). 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: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONSTRUTORA. VAZAMENTO DE GÁS. 

INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO POR 21 DIAS. RESPONSABILIDADE 

DA CONSTRUTORA PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. (...) Legitimidade passiva da ré. 

Responsável pelo empreendimento que apresentou o vício construtivo. 

Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor atribuído à 

causa afastada. Pretensão indenizatória dentro dos limites de 

competência. Falta de interesse de agir não demonstrado. Petição inicial 

instruída com documentos hábeis e suficientes ao deslinde do feito. 

Incontrovérsia acerca do vazamento de gás, bem como da suspensão do 

fornecimento do serviço. Responsabilização civil da demandada 

configurada. Danos morais evidenciados. Transtornos advindos da 

suspensão do abastecimento de gás no apartamento dos demandantes 

que são frutos da insegurança gerada pelo empreendimento construído, 

após a ocorrência do fato Vazamento que é fato inadmissível, 

considerando, sobretudo, o tempo de construção da obra. (...). (Recurso 

Cível Nº 71005961503, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/06/2016). 

Destaquei. 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 reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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$ 5.000,00 (cinco mil 

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

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

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a reclamada a pagar a 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 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 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: 1015040-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1015040-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA FELIX PEREIRA 

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. 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. 

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. A Reclamante 

em sua peça exordial alega ser responsável pela unidade consumidora, 

UC Unidade Consumidora n° 6/413442-5. Alega que em razão da saúde de 

seu genitor saiu do imóvel em fevereiro de 2016, porém não conseguiu 

realizar o desligamento da UC em razão do débito da fatura no valor de R$ 

130,96 (cento e trinta reais, noventa e seis centavos). Todavia, em maio 

de 2018 teria recebido uma fatura no valor de R$ 2.312,61 (dois mil, 

trezentos e doze reais, sessenta e um centavos), sendo informada pela 

reclamada que era decorrente de irregularidades constatada no imóvel, da 

qual discorda veemente. Afirma que em fevereiro de 2019 recebeu uma 

nova fatura no valor de R$ 1.163,39 (um mil cento e sessenta e três reais, 

trinta e nove centavos), sob os mesmos argumentos. Assim, afirma a 

Autora que procurou o PROCON, pois descorda das cobranças em razão 

do imóvel estar fechado desde o ano de 2016. Desse modo, a reclamante 

pugna pelo parcelamento do seus débitos, a declaração de inexistência 

dos débitos nos valores de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais, 

sessenta e um centavos), e R$ 1.163,39 (um mil cento e sessenta e três 

reais, trinta e nove centavos), a baixa do protesto em seu nome e, 
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indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A empresa Reclamada aduz em sua contestação 

que a UC da Reclamante foi suspenso o fornecimento em outubro de 2016 

em razão da existência de débitos em atraso. Argumenta que a Autora 

permaneceu a utilizar o serviço de energia elétrica, mesmo estando 

suspenso o serviço, sendo as irregularidades constatadas após vistorias 

na UC do imóvel do autor em 09/03/2018 e 27/11/2018, e, portanto, legitima 

a cobrança a titulo de recuperação de consumo. A parte Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. 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 controvérsia é que a parte 

requerente contesta as faturas nos valores de R$ 2.312,61 (dois mil, 

trezentos e doze reais, sessenta e um centavos), e R$ 1.163,39 (um mil 

cento e sessenta e três reais, trinta e nove centavos). A empresa 

Requerida afirma que a energia consumida não era aferida pelo seu 

medidor, pois vinha diretamente da rede da Reclamada e não passava pelo 

aparelho, tendo sido constatado uma “religação direta na baixa tensão”. 

Analisando o histórico de consumo apresentado pela Reclamada (ID nº 

26820224), é possível observar que, após as vistorias realizadas em 

09/03/2018 e 27/11/2018 e regularização do suposto desvio, não houve 

consumo em kWh na unidade consumidora da parte autora, mesmo 

havendo leitura confirma, ou seja, foi constatada a inexistência de 

consumo de energia no imóvel. Desse modo, tenho que a Reclamada não 

conseguiu demonstrar de maneira efetiva que o imóvel estava ligado a 

revelia, ou seja, consumindo energia sem que estivesse sendo registrado 

pelo medidor, a justificar, de fato, a ocorrência da irregularidade no 

consumo, pois em ambos os TOI consta que a irregularidade foi sanada, 

mas mesmo assim o imóvel permaneceu sem registrar consumo. 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 (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 

par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor de R$ 

2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais, sessenta e um centavos), e R$ 

1.163,39 (um mil cento e sessenta e três reais, trinta e nove centavos), 

mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto não faturamento. 

Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de 

defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo. 

Sendo certo também, que restou demonstrado que após a vistoria 

realizada, não houve consumo de energia elétrica. 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. 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. Por outro lado, a Reclamante 

pleiteia o parcelamento de seus débitos correspondente as faturas nos 

valores de R$ 130,96 (cento e trinta reais, noventa e seis), R$ 16,79 

(dezesseis reais, setenta e nove centavos), R$ 17,43 (dezessete reais, 

quarenta e três centavos), R$ 17,67 (dezessete reais, sessenta e sete 

centavos), (dezessete reais, vinte e oito centavos), R$ 17,28 (dezessete 

reais, vinte e oito centavos), R$ 17,10 (dezessete reais, dez centavos), 

R$ 17,46 (dezessete reais, quarenta e seis centavos) e R$ 16,47 

(dezesseis reais, quarenta e sete centavos). Ora, o reclamante admite 

que é devedor, e, ainda assim, pretende ver a reclamada compelida a 

receber o débito, da forma que bem entende. No caso, o credor não pode 

ser obrigado a receber o crédito nos limites ou da forma que o devedor 

quer, por força do artigo 313 do Código Civil. Nesse sentido, entendo que 

o pleito do reclamante de parcelamento dos débitos deve ser julgado 

improcedente. Ademais, o Autor também pleiteia a condenação da 

Reclamada ao pagamento da indenização por danos morais. Entretanto, 

muito embora seja indevida as cobranças a titulo de recuperação de 

consumo nos valores de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais, 

sessenta e um centavos) e R$ 1.163,39 (um mil cento e sessenta e três 

reais, trinta e nove centavos), a parte Autora não comprovou qualquer 

dano ou abalo capaz de ensejar o dever de ser indenizada moralmente. 

Isso porque, a parte Demandante não acostou o extrato oficial emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, em havendo débitos 

legitimamente pendentes na UC, caso o nome da reclamante esteja 

negativado, estaremos diante do exercício regular do direito da 

Reclamada. Certo também que, aquele que possui outros restritivos em 

seu nome não pode alegar moralmente ofendido, uma vez que a situação 

não lhe é incomum. Portanto, indevido o pleito de indenização por danos 

morais. Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais 
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apenas para declarar a inexigibilidade apenas dos débitos no valor de R$ 

2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais, sessenta e um centavos) e R$ 

1.163,39 (um mil cento e sessenta e três reais, trinta e nove centavos); 

Por fim, julgo improcedente o pedido de parcelamento dos débitos 

referentes as faturas nos valores de R$ 130,96 (cento e trinta reais, 

noventa e seis), R$ 16,79 (dezesseis reais, setenta e nove centavos), R$ 

17,43 (dezessete reais, quarenta e três centavos), R$ 17,67 (dezessete 

reais, sessenta e sete centavos), (dezessete reais, vinte e oito centavos), 

R$ 17,28 (dezessete reais, vinte e oito centavos), R$ 17,10 (dezessete 

reais, dez centavos), R$ 17,46 (dezessete reais, quarenta e seis 

centavos) e R$ 16,47 (dezesseis reais, quarenta e sete centavos), bem 

como o pleito de indenização por danos morais. 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 

nos valores de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais, sessenta e 

um centavos) e R$ 1.163,39 (um mil cento e sessenta e três reais, trinta e 

nove 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. 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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JOILSON DA SILVA SENE (REQUERENTE)
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ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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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: 

1007525-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSON DA SILVA SENE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Visto. Dispensado 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. 

Inexistindo preliminares, passo a decidir. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado com CARTÃO DE CREDITO-OUROCARD ELO, Banco 

do Brasil S.A. e que adquiriu tais créditos mediante contrato de Cessão de 

Crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante e alega, ainda, ausência de responsabilidade civil da instituição 

ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

comprovado a cessão de débitos, ao alegar que a restrição é decorrente 

de serviços utilizados pela reclamante junta a empresa cedente e não 

adimplidos, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

contrato assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de 

prova, comprovando a aquisição de produtos junto a empresa que cedeu 

créditos à parte reclamada. Portanto, a ilação é de declaração de 

inexigibilidade dos débitos e a exclusão da negativação, que já restou 

comprovada nos autos pela reclamada. No que concerne aos danos 

morais, em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte 

autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES, conforme Histórico de Negativação 

trazido pela parte ré. Não pode se dizer moralmente atingido aquele que 

possui outra restrição, como os noticiados no extrato do Serasa. Assim, 

não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente 

caso. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial. Expeçam-se os ofícios pertinentes. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do reclamante (Artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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. Cátia 

Andreatta 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011284-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011284-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Visto. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 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, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - 

PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição da preliminar arguida, na 

medida em que a perícia arguida é desnecessária no caso em tela, porque 

se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, da análise do contrato 

juntado pela parte promovida, observo que a assinatura exposta no 

contrato é exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados 

pela parte promovente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Ademais, com 

respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, CONDENO 

o reclamante ao pagamento da importância de R$ 2.285,01 (dois mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e um centavos), devidamente corrigida 

pelo índice INPC, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). 

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 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012667-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUCIO DA 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012667-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX LUCIO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. 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. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 
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reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

Reclamada pagar ao Reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (28/04/2017). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011869-90.2019.8.11.0002

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:

THAYLA FERNANDA DE MORAIS LOPES (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: 

1011869-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: THAYLA FERNANDA DE MORAIS LOPES 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI em desfavor de THAYLA 

FERNANDA DE MORAIS LOPES. DA REVELIA A Reclamada apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

razão pela qual nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a 

revelia. Mérito. Noticia a Reclamante que entabulou contrato com a 

Reclamada no valor de R$ 9.415,73 (nove mil quatrocentos e quinze reais 

e setenta e três centavos), referente a serviços especializados de 

eventos de encerramento do curso de Odontologia - UNIVAG, cujo 

pagamento se daria em quarenta e uma (42) parcelas de R$ 224,18 

(duzentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), com vencimento todo 

dia 10 de cada mês, com a 1ª parcela vencida em 10/07/2016 e a última se 

dará em 10/12/2019. Contudo, a Reclamada não teria efetuado os 

pagamentos. Por isso, pretende o cumprimento da cláusula 6ª do contrato, 

que fixa a multa no valor de R$ 2.049,48 (dois mil quarenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos). Ao final a parte Reclamante pugna o 

recebimento deste valor. 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 pela Autora a subsistência da dívida, 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, porém 

não nos moldes pleiteados, pois se mostro abusivo a cobrança de multa 

por rescisão do contrato, no montante pleiteado. A multa por 

descumprimento unilateral de contrato deve corresponder a um montante 

razoável que indenize o contratante dos gastos assumidos, mas que não 

dê causa a enriquecimento ilícito de outros, o que considera-se suficiente 

o percentual de 10% dez por cento, sobre o valor total, qual seja, R$ 

941,57 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos). 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da 

reclamada, e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 941,57 

(novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), 

acrescida de juros legais (1% ao mês) e correção monetária (INPC) a 

partir do rompimento unilateral do contrato. Sem custas e honorários, 

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

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cátia Andreatta 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 565 de 609



(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010426-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BUZATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 

1010426-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS BUZATO DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Dispensado 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. A parte 

reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida 

ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SPC, 

alegando não reconhecer os débitos que justificaram tal inscrição. A 

reclamada apresentou contestação, asseverando que o crédito foi 

adquirido por Contrato de Cessão de Créditos com Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A., sendo totalmente legítima a cobrança e 

a negativação perpetrada, pois, se referem a serviços contratados e não 

adimplidos. Logo, a parte reclamada está com razão, como se vê dos 

documentos anexados com a contestação comprovando o contrato 

originário da dívida que deu causa ao débito com a Instituição Cedente, 

devidamente assinado pelo reclamante, o que justificou o encaminhamento 

do nome e CPF da parte promovente ao rol de inadimplentes. Quanto a 

exigência da notificação do devedor acerca da cessão de crédito, essa 

visa preveni-lo para que não efetue o pagamento a quem não seja mais o 

credor e, portanto, não havendo oposições do art. 286, do CC, a cessão 

opera-se validamente, independentemente do consentimento do devedor. 

Deste modo, o artigo 290, do CC, não tem o condão de tornar o negócio 

jurídico celebrado entre cedente e cessionário totalmente ineficaz, 

tampouco de tornar ilegítima a negativação do nome do devedor 

inadimplente. Apresentou a parte ré comunicação da cessão ao 

reclamante, inclusive concedendo prazo para a quitação dos débitos, o 

que não foi efetivado pelo devedor/autor. Restou ainda, demostrado pela 

reclamada o documento público da cessão referida, logo, se desincumbiu 

do ônus que lhe cabia. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que em razão da inadimplência do consumidor ao pagamento 

dos débitos objeto do instrumento de cessão de crédito, tem-se como 

legítima a inserção do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé. Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

bem como a cessão do crédito, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o débito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da SCPC. Assim sendo, julgo improcedentes os 

pedidos desta reclamação. Ademais, com respaldo no artigo 31 da Lei nº 

9.099/95, julgo procedente o pedido contraposto apresentado pela 

reclamada e, consequentemente, CONDENO o reclamante ao pagamento 

da importância de R$ 2.461,64 (dois mil quatrocentos e sessenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigida pelo índice 

INPC, a partir do vencimento, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). 

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 que fixo em 20% (vinte por cento), 

sobre o valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013062-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013062-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a 

matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

Reclamada pagar ao Reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (21/07/2019). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011995-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (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: 

1011995-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIEL CAMPOS BARBOSA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispenso o Relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Mérito Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente pretende ver a parte promovida condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que 

está sendo cobrada de forma indevida frente a contratação de serviço de 

telefonia móvel que entabulou junto a ré. Alega que contratou serviço em 

valor fixo e que a cada mês vem aumentando o valor das faturas. Busca a 

devolução de valores. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

promovida afirma que as cobranças são legítimas, pois se referem a 

serviços adicionais contratados, sendo que a cobrança se configura 

exercício regular de direito. Pois bem. Em que pese as regras 

consumeristas proporcionarem proteção ao consumidor, com previsão do 

instituto da inversão do ônus da prova não está o consumidor a 

apresentar os fatos sem verossimilhança e sem as provas que estão ao 

seu alcance. Nesse contexto, a parte autora não cumpriu com seu ônus. 

De fato, contratou plano pós-pago com aquisição de aparelho, o que não é 

venda casada. É uma opção ofertada ao consumidor que adquire o 

dispositivo móvel em preço bem menor e em contrapartida assume 

fidelidade ao plano por certo período de tempo. Ao lado disso, embora a 

parte autora alegue que efetuou pagamentos através de débito automático 

em conta, o próprio contrato apresentado pela parte, indica a emissão de 

boleto para pagamento. Ao lado disso, não trouxe a parte promovente 

nenhum comprovante de pagamento, o que por si só, já afastaria qualquer 

pedido à título de dano material. Em verdade a parte promovida está com 

razão. A contratação na forma posta não fere nenhuma norma vigente, 

bem como a emissão de faturas a depender do consumo, além do valor 

fixo contratado, é legítima diante de plano escolhido, na modalidade 

pós-pago. Por fim, cumpre observar que a parte ré demonstrou que o 
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montante devido se encontra elevado, também porque a parte autora 

deixou de adimplir faturas desde junho/2019, ou seja bem antes de 

protocolar a presente ação. Por tais motivos, segue a improcedência in 

totum dos pedidos autorais. Isto posto, por todo o exposto, resolvo o 

mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente os pedidos formulados na exordial. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008834-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CAMPOS (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: 

1008834-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA CRISTINA DO 

ESPIRITO SANTO 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. Inicialmente, destaco 

que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Num consectário lógico, segue a improcedência do 

pedido contraposto. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (07/05/2018). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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: 

1015079-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELA LUIZA NEVES 

ADAMS 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. Trata-se de ação 

indenizatória por dano moral, na qual a parte Autora relata que foi 

surpreendida em sua UC 6/1973275-9, com o corte no fornecimento de 

energia elétrica, porém reconhece que estava inadimplente por problemas 

financeiros. Por outro turno, a concessionária informa que a situação está 

amparada pela resolução da ANEEL, na qual os seus procedimentos estão 

pautados e que o corte é devido por conta da inadimplência da parte 

Autora. 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. Da análise dos documentos é 

certo que o pagamento do mês de julho/2019, vencido em 05/08/2019, foi 

pago somente em 05/09/2019, com 31 dias de atraso, o que tornou legítimo 

o corte em 03.09.2019. Observa-se que o pagamento foi feito após o 

corte. Na sequência, após a concessionária ter constatado a religação a 

revelia, em 15.10.2019, retirou o medidor e procedeu a regularização da 

UC, amparada no artigo 175 da Resolução 414/2010. 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. (Grifamos). É 

certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia 

para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tem-se que atrasando 

os pagamentos não cumpre a consumidora com a sua parte do contrato, 

contribuindo para o corte no fornecimento de energia elétrica, de e acordo 

com o art. art. 6º, § 3º, II da Lei nº 8.987/95, lei disciplinadora dos institutos 

da concessão e permissão dos serviços públicos e na mesma linha de 

pensamento a Resolução 414/2010 da Aneel, no art. 140, § 3º, inciso II. 

Diante disso, entendo que o reclamante colaborou para o ocorrido, em 

decorrência do atraso no pagamento da fatura, tendo assumido o risco de 

ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não 

havendo se falar em ocorrência de danos morais. A propósito: ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. Situação em concreto que não permite 

concluir pela ocorrência de afronta a algum dos atributos da 

personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, de quase 30 

dias. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não tomando 

qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. Dano moral 

afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003343134, Terceira Turma Recursal Cível 

dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/02/2012). Sobre o 

tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto à legitimidade de 

as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento 

regular de consumo, como neste caso. Desta forma mostra-se legítimo o 

corte no fornecimento de energia elétrica. Por fim, pelos motivos acima 

exaustivamente explanados não incorreu a Requerida em ato ilícito, o que 

justifica a improcedência total da demanda. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos inaugurais. Revogo a concessão de tutela antecipada. 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. Submeto os autos a MM Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio 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: 

1011775-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELLEN AUXILIADORA 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 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, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência passo a analisar o mérito. MÉRITO A parte reclamante 

pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com a contestação apresentada demonstrou que a parte autora foi 

titular de linha de n. 65 33511537, portanto linha fixa, situada em endereço 

próximo a terminal de titularidade do genitor da reclamante. Demonstrou 
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ainda que houve pagamento de faturas e que há reciprocidade de 

ligações, tudo a justificar o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Ademais, com 

respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, CONDENO 

o reclamante ao pagamento da importância de R$ 343,60 (trezentos e 

quarenta e três reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo 

índice INPC, a partir do vencimento e com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código 

Civil). 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 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio 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: 

1012689-12.2019.8.11.0002. 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. Inicialmente, afasto a preliminar 

arguida em contestação para a conexão destes autos ao de n. 

1012688-27.2019.8.11.0002, por tratar-se de débitos diversos. 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 – 
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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. 

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. Cátia Andreatta 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: 1015580-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS SANTOS PEREIRA LEITE (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015580-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CELIA DOS SANTOS PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 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, 

sendo suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CIVIL - PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição 

da preliminar arguida, na medida em que a perícia arguida é desnecessária 

no caso em tela, porque se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, 

da análise do contrato juntado pela parte promovida, observo que a 

assinatura exposta no contrato é exatamente à mesma exposta nos 

documentos apresentados pela parte promovente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência passo a 

analisar o mérito. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, posto que com os documentos 

anexados, (CONTRATO), devidamente assinado pela parte reclamante, 

cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às lançadas na 

procuração, e documentos pessoais, o que comprova a relação jurídica, 

bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. 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 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta 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 

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.aspit=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 
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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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011970-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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: 

1011970-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON CESAR DANIEL 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto. Dispensado o relatório em face do 

art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, dando 

à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código 

de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos os fins, o 

título executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, 

concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, 

em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios 

autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

C á t i a  A n d r e a t t a  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 monetária? 

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.aspit=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 Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015201-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (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))

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: 

1015201-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, conforme art. 370 

do NCPC, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 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. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a reclamada. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Num consectário lógico, segue a improcedência do 

pedido contraposto. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (12/08/2016). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 
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favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010877-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: 

1010877-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEINE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco 

que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Num consectário lógico, segue a improcedência do 

pedido contraposto. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (23/09/2018). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010770-85.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010770-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA ALICE SILVA 

WYCHOSKI REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL 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. 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 não contratados. Afirma que é cliente/aluna da empresa 

Reclamada, bem como sempre realizou o pagamento das mensalidades, 

seja por em seu vencimento ou por meio de renegociação. Afirma que vem 

recebendo diversas cobranças por meio de mensagens, referente a 

débitos quitados. Assim, requereu liminarmente que a Reclamada abstenha 

de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a 

condenação da reclamada em danos morais e na repetição em débito dos 

valores cobrados. A liminar foi deferida no ID n. 23754945. 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, alegando, em suma, a inexistência de danos morais, em 

razão dos fatos alegados pela Reclamante não passarem da esfera do 

mero aborrecimento. A parte Reclamante apresentou impugnação à 

Contestação. Pois bem. Compulsando os autos, é possível observar ser 

incontroverso que a Reclamante foi cobrada indevidamente pela 

Reclamada, pois tais alegações não foram impugnados na defesa. Desse 

modo, ao contrario do alegado pela empresa reclamada, resta 

demonstrado nos autos que o débito foi quitado em janeiro de 2019, 

todavia, a empresa Reclamada continuou realizando as cobranças, até a 

propositura da ação, conforme consta nos documentos anexados no ID n. 

22858750. Deste modo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da empresa reclamada, que mesmo diante do pagamento 

dos débitos, insiste em realizar a cobrança das mensalidades já quitadas, 

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, vez que restou comprovado que a parte autora 

tentou o impasse administrativamente, que perdura por meses - 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 

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. Por fim, a 

parte Autora pleiteie a condenação da empresa Reclamada na repetição 

do indébito, todavia seu pleito é improcedente, haja vista que não houve 

pagamento indevido para configurar a repetição do indébito nos moldes do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mas, tão-somente, o 

procedimento indevido de cobrança. 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 deferida no ID n. 23754945; 2. Declarar indevida a 

cobrança no valor de R$ 730,99 (setecentos reais e noventa e nove 

reais), e; 3. Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois 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: 1015343-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON PATRICK NUNES PARDIM (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: 

1015343-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUDSON PATRICK NUNES 

PARDIM REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a 

matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 
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apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Num consectário lógico, segue a improcedência do 

pedido contraposto. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (24/07/2017). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009285-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SECUNDO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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: 

1009285-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CESAR SECUNDO DA ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no 

prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por protesto indevido. Alega a parte 

reclamante que nada deve à parte reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada em contestação, 

não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, 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, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. A parte reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em 

especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a 

parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com 

uma única restrição, mas todas lavradas pela mesma empresa, o quê, por 

si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, a pretensão 

indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos 

do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação jurisprudencial 

oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil e processual civil. 

Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição 

trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a 

inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida 

por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de 

adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe 

aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 

83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. 

em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 

02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. Ação de 

indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do 

CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses 

de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de 

danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de 

restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de três anos, 
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previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não 

apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 

regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios 

fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª 

T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio 

Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100) No presente caso as negativações ocorreram em 

2015, sendo a ação proposta em 06 de agosto de 2019, portanto, já 

encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os 

débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de 

inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do reclamante (Artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta 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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009857-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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: 

1009857-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no 

prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por protesto indevido. Alega a parte 

reclamante que nada deve à parte reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada em contestação, 

não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, 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, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. A parte reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em 

especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a 

parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com 

uma única restrição, mas todas lavradas pela mesma empresa, o quê, por 

si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, a pretensão 

indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos 

do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação jurisprudencial 

oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil e processual civil. 

Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição 

trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a 

inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida 

por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de 

adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe 

aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 

83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. 

em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 

02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. Ação de 

indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do 

CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses 

de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de 

danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de 

restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de três anos, 

previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não 

apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 

regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios 

fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª 

T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio 

Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100) No presente caso as negativações ocorreram em 

2016, sendo a ação proposta em 13 de agosto de 2019, portanto, já 

encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os 

débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de 

inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do reclamante (Artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 576 de 609



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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011888-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/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: 

1011888-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANA ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA 

GRANDE SPE LTDA, GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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. Trata-se de ação 

indenizatória na qual a parte autora alega que adquiriu um imóvel das Rés, 

na planta, sendo uma unidade autônoma denominada torre B apto 002 no 

condomínio Torres da Várzea Grande. Afirma que, de acordo com 

cláusulas contratuais, o imóvel deveria ser entregue com a área do 

gardem murado com tijolos e concreto, todavia, o apartamento foi entregue 

com cerca de tela metálica. Ainda, afirma que a luminária da sala não está 

centralizada, o que impede a instalação de ventilador de teto por estar 

muito próximo a porta. Pleiteia a condenação da recorrida na obrigação de 

construção do muro de tijolos e centralização da luminária, ou o 

pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor 

necessário para construção do muro e centralização da luminária, além de 

indenização por danos morais. Realizada a conciliação o acordo restou 

infrutífero. A parte recorrente argumenta preliminarmente pela 

incompetência do juizado, bem como a decadência do direito do Autor. No 

mérito, pugna pela improcedência da demanda, pois o muro foi edificado 

em conformidade com o memorial descritivo e lâmpada está posicionada 

de acordo com o projeto de engenharia elétrica. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Analisando os autos, imprescindível 

se faz a realização de perícia para que traga ao juízo informações 

seguras a respeito do material que deve cercar o área garden e de sua 

conformidade ou não com as informações técnicas constantes no 

memorial descritivo, bem como para verificar se a luminária da sala está ou 

não de acordo com o projeto de engenharia. Nesse sentido RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- VÍCIO DO IMÓVEL - PISO DE QUALIDADE DIFERENTE DO INFORMADO NO 

MEMORIAL DESCRITIVO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INCOMPETÊNCIA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. A parte recorrente argumenta que o 

piso assentado em seu apartamento é de cerâmica e não porcelanato, 

conforme informado no memorial descritivo do empreendimento. 2. Desse 

modo, imprescindível se faz a realização de perícia que traga ao juízo 

informações seguras a respeito do piso e de sua conformidade ou não 

com as informações técnicas constantes no memorial descritivo. 3. 

Inquestionável, pois, a necessidade de prova pericial para resolução da 

controvérsia, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível. 4. 

Preliminar de incompetência acolhida. Recurso prejudicado. (Recurso 

Inominado n. 0015615-20.2018.811.0001 – Relator Dra. Valdeci Moraes 

Siqueira – Julgado em 12/07/2019) Inquestionável, pois, a necessidade de 

prova pericial para resolução da controvérsia, o que afasta a competência 

do Juizado Especial Cível. Pelas razões expostas, reconheço a 

complexidade da causa pela necessidade de realização de uma prova 

pericial no imóvel da Demandante e, assim, entendo ser inadmissível a 

tramitação do feito pelo procedimento sumaríssimo, razão pela qual, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, II e IV da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 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, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

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: 1015203-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANA DE SOUZA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1015203-35.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOSEANA DE SOUZA 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, conforme art. 370 

do NCPC, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 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. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a reclamada. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 
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reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. 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 o 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. Num consectário lógico, segue a improcedência do 

pedido contraposto. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (09/10/2018). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

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 

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.aspit=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/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012502-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DA SILVA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012502-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório em face do art. 38, 

da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de conhecimento rito 

da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte Autora deixou de 

comparecer à audiência de conciliação designada e não apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da parte 

Requerente, quando da realização da Audiência, mesmo intimada para a 

realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. A Secretaria proceda a anotação. Intimem-se as partes. Marco 

Antônio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013377-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: 

1013377-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANIA BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato 

de ação de conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que 

a parte Autora deixou de comparecer à audiência de conciliação 

designada e não apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da realização da 

Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. 

Intimem-se as partes. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008968-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELE FATIMA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-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: 

1008968-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELE FATIMA SILVA 

COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Visto. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. 

Fundamento e Decido. Trato de ação de conhecimento rito da Lei nº 

9.099/1995. De plano, verifico que a parte Autora deixou de comparecer à 

audiência de conciliação designada e não apresentou justificativa plausível 

da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

Assim, tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da 

realização da Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. A Secretaria 

proceda a anotação. Intimem-se as partes. Marco Antônio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023567-73.2019.8.11.0041

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, 17 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000552-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DENYS LTDA - ME (AUTOR(A))

ODENIR JOSE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000552-95.2019.8.11.0002; AUTOR(A): SUPERMERCADO DENYS LTDA - 

ME, ODENIR JOSE QUEIROZ RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, tendo 

em vista o não preenchimento dos requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito, mormente por não haver execução garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente (CPC, art. 919, § 1º). 2. 

Considerando o disposto em petição ID. 21113172 retifique-se o polo 

passivo da presente demanda, inclusive quanto aos novos patronos. 

Posteriormente, ouça-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 

920, I, do CPC), . 3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou 

documentos, dê-se vista dos autos ao embargante para se manifestar, em 

dez (10) dias, sob pena de preclusão. 4. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 5. DEFIRO aos 

embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006815-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006815-46.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Recebo os 

presentes embargos e, em atendimento ao art. 678, do CPC, SUSPENDO A 

TRAMITAÇÃO da Execução em apenso. 2. Verifico, de entrada, que o 

embargante atribui à causa o valor do imóvel em discussão nos presentes 

autos, qual seja, R$- 600.000,00 (seiscentos mil reais). Quando do 

recolhimento das custas, utilizou como base de cálculo o valor atribuído à 

execução onde o bem foi constrito, isso no valor de R$- 92.763,54. 3. Pois 

bem. Já é assente pela jurisprudência que o valor da causa nas ações de 

embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não 

podendo exceder o valor do débito. (AgRg no Ag 1348799/MT, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/06/2013, DJe 26/06/2013). 4. Desta feita, o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao do bem constrito, não podendo, todavia, exceder ao 

valor do débito perseguido na ação executiva, motivo pelo qual, corrijo de 

ofício o valor da causa para R$ 92.763,54 (Noventa e dois mil, setecentos 

e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde 
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ao débito da ação de execução. 5. Quanto ao pedido de tutela de urgência 

consistente no levantamento da averbação AV-11 da matrícula 80.944, 

realizada em 27/05/2019, entendo que o mesmo confunde-se com o mérito 

da ação, e como tal, será apreciado, razão pela qual, deixo de acolhê-lo. 

6. Certificado nos autos principais a existência destes Embargos, CITE-SE 

o embargado, para, nos termos do artigo 679 do CPC, querendo, contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados pelo embargante (art. 344 do CPC). 7. 

Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016769-19.2019.8.11.0002

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:

PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (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, 17 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009050-83.2019.8.11.0002

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:

JORGE RIBEIRO TAQUES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (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, 17 de dezembro de 2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004921-35.2019.8.11.0002

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:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (RÉU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (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, 17 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000851-09.2018.8.11.0002

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:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (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, 17 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: 1007157-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

WALLYSON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

LARESKA CARVALHO CORREA MIRANDA (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, 17 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: 1009457-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

MACLIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - 

EPP (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, 17 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009287-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DIAS CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (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, 17 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: 1013904-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUIZA DA SILVA MATTOS (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, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003905-80.2018.8.11.0002

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:

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (RÉU)

GLAUCIA SANTA CESTARI (RÉU)

LUANA CESTARI PENASSO (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, 17 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 
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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: 1000250-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (EXECUTADO)

ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES (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, 17 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: 1013506-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA 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, 17 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: 1010985-61.2019.8.11.0002

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:

ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

ADRIANA DE SOUSA NINA (EXECUTADO)

SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA (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 de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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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: 1002425-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SOUZA BERNARDES (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, 17 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: 1000542-22.2017.8.11.0002

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:

DANDARA CRISTINY FERREIRA GOMES (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, 17 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: 1014606-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

ADRIEL SOUZA VITORINO (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, 17 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 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007292-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

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:

JTM TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007208-39.2017.8.11.0002

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:

ARLETE DOS ANJOS FRANCA - ME (RÉU)

FRANCINETE DOS ANJOS FRANCA FERRAZ SANTOS (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1006455-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO PRADO (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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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: 1009004-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MACIEL (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000338-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVARO MANIEZZO (EXECUTADO)

W. A. MANIEZZO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004901-15.2017.8.11.0002

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:

A.C.C LOPES - ME (RÉU)

ANA CAROLINE CARMO LOPES (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000238-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLARA DA CONCEICAO MORAES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000895-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000023-47.2017.8.11.0002

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:

WENDEL ALVES PRATA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1003492-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JACKELINE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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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: 1000025-17.2017.8.11.0002

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:

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (RÉU)

WBENAY COSTA E SILVA (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA e CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA também juntado aos autos, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1001610-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TALDIVO (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1005740-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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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: 1003020-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL MORAES CHIOSSI (EXECUTADO)

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000011-96.2018.8.11.0002

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:

DULCE MARIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1004751-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA CALZOLARI (EXECUTADO)

SUPERMERCADO HOHANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1001205-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DE SOUZA CARVALHO RAYMUNDO (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1001809-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON ARAUJO DE JESUS (EXECUTADO)

DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1005271-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA INES BARROSO (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1001602-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE MATOS COUTO (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 de dezembro de 2019. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 
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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: 1009015-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA SIQUEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1015788-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYB BIANCA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que a Contestação de ID. 27534442 foi apresentada tempestivamente. 

Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 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: 1007825-96.2017.8.11.0002

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:

MARCOS ANTONIO DE MORAES (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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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: 1006612-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000922-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

ISNEL LEITE DE ALMEIDA (RÉU)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1005712-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1009617-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NANCI DAS DORES GOMES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1010194-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERNAVE FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

CORTES LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1005744-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PEREIRA DA LUZ (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. Posto que cumprimento de Várzea 

Grande à Cuiabá, cumpre-se por mandado de citação e busca e 

apreensão. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1003400-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 
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Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-52.2018.8.11.0002

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:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1001129-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRIC ELETROTECNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1003832-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISALTINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALES GRETTER (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1010779-81.2018.8.11.0002

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:

ALEX SILVA FERREIRA (RÉU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1000589-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

KELLY RODRIGUES (EXECUTADO)

KRYS LAINE RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1011201-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

HENAIS MICHELINE HOLZ (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1002713-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI TRAJANO CARVALHO (EXECUTADO)

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1003217-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR BARCELOS ALVES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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: 1003220-44.2016.8.11.0002

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:

JOACIR DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 
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que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 17 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 1396 Nr: 1315-85.1997.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia dos procuradores do autor, ora exequentes, 

remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 258090 Nr: 16239-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.M. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 221960 Nr: 2152-23.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M. - DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRANDINE AMARAL & AMARAL LTDA, IZABEL 

APARECIDA PRANDINE AMARAL, NELSON AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M PINTO FILHO - 

OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz paulo alencar de 

oliveira - OAB:17.536

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo expedição de mandado de 

citação da viúva e sucessores do requerido NELSON AMARAL.

2. Pois bem. Vale ressaltar que as partes já foram citadas conforme 

certidão de fls.60. Verifico ainda que, a executada IZABEL APARECIDA 

PRADINE AMARAL (viúva do espólio), já compareceu aos autos, 

devidamente assistida por seu patrono, conforme fls. 161, não havendo 

justificativa para que seja expedido novo mandado de citação.

4. Posto isso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias a requerida IZABEL 

APARECIDA PRANDINE AMARAL, para que informe nos autos acerca dos 

sucessores do espólio e seus atuais endereços, para posterior citação.

5. Após, com as devidas informações prestadas nos autos acerca dos 

sucessores do espólio, expeça-se mandado de citação.

6. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 18408-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDONADO E MORO LTDA EPP, THAIS 

WITCZAK MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez decorrido o prazo para pagamento espontâneo do débito, o 

credor pede a transferência de valores bloqueados via bacen-jud, em 

garantia no título que embasou a presente execução.

2. Desta forma, determino a intimação dos executados, no endereço onde 

houve a citação válida, acerca da penhora realizada (fls.69/72), 

cientificando-o, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

(CPC, art. 841, § 2º).

3. Certifique-se a secretaria se houve apresentação de embargos pelos 

executados.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 394989 Nr: 8408-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME, CLAUDINEI 

VIEIRA DE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.
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4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 423112 Nr: 23627-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 

ME, MARIA DE FATIMA SILVA, ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:15890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS 7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia dos executados, embora devidamente intimados 

a impugnarem o valor penhorado, expeça-se alvará para levantamento da 

referida importância, em favor do exequente na conta informada às fls. 

103.

2. No mais, concedo ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário para o regular andamento do feito.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 290690 Nr: 10309-77.2012.811.0002

 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: CHARLES DILL ME, CHARLES DILL, CRISTIANE TEIKO 

MAKYAMA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

1. Considerando a concordância do autor quanto aos valores depositados 

pela ré, a título de cumprimento da obrigação, expeça-se alvará judicial em 

favor do autor na conta indicada em fls. 201.

2. Após, remeta-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 220721 Nr: 965-77.2009.811.0002

 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: JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA REGINA DE MATOS - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos.

 1. Considerando o petitório do requerido às fls. 133, concedo o prazo de 

05 (cinco) dias ao autor para que se manifeste nos autos.

2. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 50377 Nr: 5226-32.2002.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILBERTO ALVES FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA ZUMERLE FURTADO 

- OAB:11196

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282207 Nr: 985-63.2012.811.0002

 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): H.M. GOMES COMÉRCIO - ME (ESTYLO 

MOTOS), HELDER MAJELA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, Manoel Arcanjo Damas Filho - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 431298 Nr: 1689-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O presente feito encontra-se aguardando a citação do executado para 

a apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 331, §1º do Código 

de Processo Civil.

2. Observo, todavia, que até a presente data, embora tenha sido envidado 

esforço por parte deste juízo, não foi possível citar o executado.

3. Assim, diante das tentativas infrutíferas, determino que se expeça edital 

de citação do executado, com prazo de 20 (vinte) dias, para que o mesmo, 

querendo, apresente as contrarrazões.

 4. Uma vez realizada a juntada da respectiva publicação e, se decorrido o 

prazo de defesa, nomeio curador especial ao requerido, citado por edital, 

o ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

5. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, com as homenagens deste juízo.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 449353 Nr: 11553-02.2016.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEM em face de, JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ANTUNES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, para que informasse o valor da 

purgação da mora, bem como, depositasse a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para que fosse expedido o mandado de busca e apreensão e 

citação, o patrono do exequente quedou-se inerte, deixando de dar 

andamento ao feito (fls. 137/138).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.139/140).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na inicial.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 107201 Nr: 3191-26.2007.811.0002

 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: AMAZONIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Considerando a concordância do autor quanto aos valores depositados 

pela ré, a título de cumprimento da obrigação, expeça-se alvará judicial em 

favor do autor na conta indicada em fls. 757.

2. Após, remeta-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294570 Nr: 14728-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

1. Considerando a rejeição a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

intime-se novamente a devedora para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 326750 Nr: 23069-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JOSÉ DIAS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Nadaf Gusmao - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, em que TIAGO JOSÉ BISPO move contra AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, onde a devedora foi intimada a dar 

cumprimento voluntário à obrigação (fl. 87), nos termos do art. 513, § 2º, I, 

do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a executada, às fls. 88 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 95).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 96).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

em fls. 90.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314976 Nr: 11274-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES LTDA 

- ME, REGIANE AIKO FUJII RODRIGUES, EDUARDO VIANNA RODRIGUES

 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: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Aguarde-se cumprimento da decisão de fls. 51 na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 591008 Nr: 15423-50.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 
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(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 304697), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. PIC. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 304697 Nr: 313-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271255 Nr: 13388-98.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido, o prazo de 05 (cinco) dias, para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270998 Nr: 12967-11.2011.811.0002

 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): V B DE ASSIS DE MATOS COMÉRCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE em desfavor de V.B DE 

ASSIS DE MATOS COMÉRCIO – ME, ambos devidamente qualificado nos 

autos.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 374563 Nr: 22730-31.2014.811.0002

 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): GISELY DA CRUZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pela conversão da Ação de 

Busca e Apreensão em Ação de Execução de Titulo Extrajudicial.

 2. Pois bem. Em analise aos autos, verifico que às fls. 102/103 já fora 

deferida a conversão da ação, motivo pelo qual indefiro o pedido retro.

3. No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que entender necessário para o deslinde da ação.

4. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 269790 Nr: 13116-07.2011.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, ELISIANE DE 

DORNELLES FRASSETO - OAB:17991-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo 

à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte 

requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução 

de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes do feito.

3. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) 

dias (CPC, art. 829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar 

de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 292496 Nr: 12315-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GONÇALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939/MT

 Vistos.

1. Ciente do pedido de conversão da ação às fls. 83/84.

2. Pois bem. Em analise aos autos, verifico que fora expedido mandado de 

Busca e Apreensão e Citação, conforme fls. 79, e até o momento o Sr. 

Oficial de Justiça não devolveu o mesmo.

3. Dessa forma, aguardem-se o cumprimento do mandado expedido nos 

termos do art. 655, III da CNGC e art. 154, III do CPC.

4. Havendo atraso no cumprimento do mandado, superior a 05 (cinco) 

dias, cumpra-se a secretaria o disposto no art. art. 675, § 4º da CNGC.

5. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 281457 Nr: 172-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA -ME, MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS, JOSÉ 

DIVINO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o JOSÉ DIVINO MARIANO já fora citado (fls. 113 v) e 

com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de 

citação dos demais requeridos, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nele constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 249299 Nr: 8805-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISMÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

PAULO CÉZAR GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação dos requeridos, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 327727 Nr: 24052-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ARAUJO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determino que cumpra-se integralmente aa decisão de fls. 118, a fim de 

dar prosseguimento no feito.

2. No mais, concedo ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de 

manifestar-se o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308956 Nr: 4941-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c 

revisional de contrato com pedido de tutela antecipada, em fase de 

cumprimento de sentença, em que ISAAC DIAS move contra BFB LEASING 

S.A ARR MERCANTIL, onde a devedora foi intimada a dar cumprimento 

voluntário à obrigação (fl. 161), nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a requerida, às fls. 162 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 169).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 170).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 177.

10. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306423 Nr: 2209-02.2013.811.0002

 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: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 Vistos.
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1. Considerando o depósito espontâneo realizado pela Instituição 

Financeira e a ausência de impugnação, expeça-se alvará em favor do 

credor na conta informada às fls. 83.

2. Após, remeta-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 312626 Nr: 8719-31.2013.811.0002

 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: BV LEASING-ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 299730 Nr: 20339-74.2012.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305701 Nr: 1416-63.2013.811.0002

 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: ALLAN CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido, na 

contestação, informa o endereço para o recebimento das intimações.

2. Posto isto, determino nova intimação pessoal à Instituição Financeira no 

endereço informado em fls. 64, a fim de manifestar sobre o suposto 

acordo celebrado com o autor, conforme petitório de fls. 81.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 292725 Nr: 12613-49.2012.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY GONÇALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte executada, concedo o prazo de 5 

(cinco) dias, para que o exequente se manifeste, a fim de dar o regular 

andamento do feito, sob pena de arquivamento.

2. No mais, determino a secretaria para que retifique a capa dos autos e 

passe a constar “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, bem como, proceda à 

inclusão dos novos patronos constituídos pelo exequente, devendo 

providenciar as anotações na autuação e registro do feito.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300968 Nr: 21668-24.2012.811.0002

 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: LUCINEY PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAJIMY CLAUDIA WADA DA 

SILVA - OAB:15517, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - 

OAB:18107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/OAB/PR

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que após a prolação da 

decisão monocrática (fls. 137/139-verso), aportou manifestação da 

instituição financeira, informando o "pagamento da condenação", 

pugnando pelo arquivamento do feito.

2. Posteriormente, o autor, em petitório de fls. 152/158, pugna pela 

liberação do valor tido por ele como incontroverso e requer a intimação do 

requerido para o pagamento dos honorários de sucumbência.

3. Pois bem. De proêmio, eis que incontroversos, DEFIRO a expedição de 

alvará dos valores depositados nos autos em favor do autor, em conta 

informada às fls. 155.

4. Por conseguinte, vejo que o autor descurou em apresentar a planilha do 

débito, de modo que, concedo o prazo de 5 dias, para que apresente a 

referida planilha, subtraindo-se o valor pago pela instituição financeira em 

fls 142-verso.

5. Após, conclusos para deliberações.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334190 Nr: 2764-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSANIEL ACILINO SIMÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292207, SILVIA AP. VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS - 

OAB:OABSP157.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 304331 Nr: 25321-34.2012.811.0002

 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): GEREMIAS BATISTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo 

à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte 

requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução 

de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes do feito.

3. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) 

dias (CPC, art. 829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar 

de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424031 Nr: 24126-09.2015.811.0002

 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): MARTINHO LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES AEVEDO IBANEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo 

à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte 

requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução 

de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes do feito.

3. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) 

dias (CPC, art. 829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar 

de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307377 Nr: 3267-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fabrinny Pimenta 

Braga - OAB:OAB/MT 15.866

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 339153 Nr: 7262-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o pedido de conversão da ação às fls. 210, verifico nos 

autos que a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, conforme fls. 167/168, motivo pelo qual 

deixo de acolher o pedido retro.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337162 Nr: 5513-72.2014.811.0002

 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: PEDRO RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314
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 Vistos.

1. Considerando a concordância do autor quanto aos valores depositados 

espontaneamente pela ré, a título de cumprimento da obrigação, 

expeça-se alvará judicial em favor do autor na conta indicada em fls. 191.

2. Após, inexistindo pedido nos autos, remeta-se ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298332 Nr: 18860-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 341587 Nr: 9176-29.2014.811.0002

 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: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINA - 

OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:41762

 Vistos.

1. Em que pese o pedido do requerido (fl. 129), para homologação da 

avença, verifico que até o momento a parte autora não se manifestou 

quanto ao acordo celebrado, tampouco apresentou o devido instrumento 

de procuração, motivo pelo qual resta impossível a homologação do 

acordo extrajudicial tal como apresentado.

2. Desta feita, concedo ao autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, a fim de dar andamento útil ao processo.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 339451 Nr: 7501-31.2014.811.0002

 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: NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, EDILZA 

MARIA NETO, ELAINE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão de fls. 144, do processo em 

apenso, para a análise do julgamento do presente feito.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331607 Nr: 334-60.2014.811.0002

 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: MARIDELMA LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Revisão de Contrato em fase de cumprimento de 

sentença, manejado por MARIDELMA LEITE GONÇALVES, em desfavor de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

 2. Em Sentença proferida nos autos (fls. 130/136), este juízo julgou 

parcialmente procedente os pedidos da autora determinando a restituição 

em dobro das parcelas cobradas em excesso na folha de pagamento da 

autora, bem como condenou a ré ao pagamento dos danos morais fixados 

em R$- 6.000,00 e ainda aos honorários de sucumbência na ordem de 10 

% sobre o valor da causa.

3. Em grau de recurso, a sentença foi modificada tão somente no tocante 

à restituição da de forma simples, dos valores apurados em liquidação de 

sentença.

4. Uma vez transitada em julgado a sentença, a instituição financeira 

efetuou o pagamento da condenação principal no importe de R$- 9.577,64 

e ainda dos honorários de sucumbência no valor de R$- 11.679,57, cuja 

soma (R$- 21.257,21) foi depositada em juízo mediante guia juntada às fls. 

231vº.

5. Instado a se manifestar, a autora concorda com o valor da condenação, 

todavia, discorda da verba honorária alegando existir um saldo 

remanescente no valor de R$- 7.918,65, conforme planilha apresentada às 

fls. 237.

6. Ante a discordância das partes e, visando a liquidação da sentença, 

este juízo determinou a remessa dos autos ao contador para que 

realizasse os cálculos na forma estabelecida nas decisões proferidas nos 

autos.

7. O cálculo foi apresentado às fls. 239 apontando o valor de R$- 

16.643,91 a título de honorários advocatícios, valores estes que foram 

aceitos pela autora.

8. Já à instituição ré manifesta-se contrariamente ao cálculo alegando que 

o termo a quo para contagem dos juros moratórios da verba sucumbencial 

é o trânsito em julgada da sentença e não da propositura da ação.

É o relatório.

Decido.

9. O cerne da questão encontra-se em estabelecer a data base da 

cobrança de juros de mora sobre o valor da condenação dos honorários 

de sucumbência. As demais questões foram superadas com a anuência 

de ambas as partes.

10. Ora, o assunto não comporta maiores debates haja a vista a previsão 

legal contida no art. 85, § 16 do CPC, quando dispõe que os juros de mora 

nos honorários fixados em quantia certa, deverão incidir a partir do 

trânsito em julgado da decisão, in verbis.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros 

moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]

 11. No mesmo sentido já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, I e II, E 535 DO CPC. 

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PARTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO.
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1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que está claro 

e contém suficiente fundamentação para dirimir integralmente a 

controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com omissão e/ou 

negativa de prestação jurisdicional. 2. Os juros moratórios incidem no 

cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do 

aresto ou da sentença em que foram fixados. 3. Recurso especial provido. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 771.029 - MG (2005/0117202-3). Relator: Ministro 

Mauro Campbell Marques.

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

25/02/2014).

12. Desta feita, o termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre 

os honorários fixados em quantia certa, no caso dos autos, em 10% sobre 

o valor da causa, é o trânsito em julgado da sentença ocorrido no dia 

17.07.2019 (fls. 224), razão pela qual, encontram-se corretos os cálculos 

apresentados pela instituição financeira às fls. 232vº.

13. Posto isso, DOU COMO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de pagar, nos 

termos do art. 924, II do CPC e determino a imediata expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL dos valores depositados nos autos, em partes iguais, 

nas contas bancárias já indicadas às fls. 241.

14. Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

15. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296708 Nr: 17059-95.2012.811.0002

 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: ULISSES UBIRAJARA DA SILVA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando as partes, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 290270 Nr: 9876-73.2012.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FELIX

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

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Falcao de Arruda - 

OAB:MT 14.613

 Vistos.

 1. Em que pese o petitório retro, para conversão da Ação de Busca e 

Apreensão em Ação de Execução, verifico que a empresa ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS não figura no polo ativo da ação, até porque não há 

nos autos qualquer documento que comprove a cessão de créditos, 

motivo pelo qual deixo de acolher seu pedido.

 2. No mais, considerando que, findou-se o prazo estabelecido no acordo 

homologado às fls. 81, manifeste o autor se houve integral cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 589948 Nr: 14859-71.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E V RODRIGUES & R A F RODRIGUES LTDA, REGIANE 

AIKO FUJII RODRIGUES, EDUARDO VIANNA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Compulsando os autos de Execução em apenso (Cód. 314976), verifico 

que os executados E.V. RODRIGUES & R.A.F RODRIGUES LTDA – ME e 

REGIANE AIKO FUJII RODRIGUES foram devidamente citados através o Sr. 

Oficial de Justiça, conforme certidão de fls. 46, de modo que a citação via 

edital ocorreu apenas em nome do executado EDUARDO VIANNA 

RODRIGUES (fls. 81).

2. Entretanto, analisando os presentes autos, verifico que a Defensoria 

Pública, nomeada como curador especial, apresentou defesa em nome 

dos três executados.

3. Dessa forma, remetam-se os autos com carga ao ilustre representante 

da Defensoria Pública Estadual desta Comarca para que sane a 

irregularidade apresentada no item acima.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Vistas a Defensoria Pública Estadual.

 6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 327726 Nr: 24051-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064218/12/2019 Página 605 de 609



extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC

3. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 571252 Nr: 4592-40.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V B DE ASSIS DE MATOS COMÉRCIO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 Vistos.

1. V.B DE ASSIS DE MATOS COMÉRCIO – ME, qualificada nos autos, opôs 

os presentes Embargos à Execução, em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE, também qualificado nos autos.

 2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 270998) a petição encartada às 

fls. 130, pela qual a credora afirma que a dívida foi quitada pela devedora.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

3. Melhor analisando o feito, verifico que diante da quitação da dívida e da 

extinção da ação de Execução, é certo que os presentes embargos 

perderam seu objeto.

4. A jurisprudência do Egrégio Tribunal De Justiça é farta na linha do 

entendimento acima esposado:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXEQUENTE QUE 

INFORMOU O PAGAMENTO DO TRIBUTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO 

FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. SUPERVENIENTE PERDA DO 

OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO DO 

EMBARGANTE PREJUDICADA.

"'Extinta a execução fiscal pela quitação integral da dívida, devem ser 

também extintos o processo dos embargos do devedor, em face da 

superveniente perda do objeto e consequente ausência do interesse de 

agir. ’’

(PROCESSO Nº 0001940, DES. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara 

de Direito Público, Julgado em 13/08/2019).

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo os embargantes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Deixo de condenar em custas haja vista ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Deixo de condenar em honorários em razão do princípio 

da causalidade.

 8. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos om as baixas de 

estilo.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334544 Nr: 3086-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

EDILZA MARIA NETO, ELAINE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300168 Nr: 20914-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239831 Nr: 1193-18.2010.811.0002

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANI DOS SANTOS BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 94906 Nr: 4474-21.2006.811.0002

 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: BANCORBRAS ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:9561/GO, JOSE ANTONIO LOURENÇO - OAB:11976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.
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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271361 Nr: 12123-61.2011.811.0002

 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): ACYR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297315 Nr: 17736-28.2012.811.0002

 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): GIOVANI AMARAL MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 442990 Nr: 8350-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 453535 Nr: 13465-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 348552 Nr: 14716-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACAVOOS TÁXI AEREO E TURISMO LTDA, 

WILSON VITOR, NEUZA RAMOS VITOR, WENDEL RAMOS VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação dos requeridos, na forma pugnada, 

devendo ser realizada no endereço informado às fls. 162.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 388302 Nr: 4290-50.2015.811.0002

 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: VANDERLEY DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 404842 Nr: 13825-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOSÉ ANTONIO LOPES

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a extinção do feito pela desídia do autor (fls. 59) e a 

inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e 
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anotações de estilo.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313490 Nr: 9660-78.2013.811.0002

 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 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO RIBEIRO ALCIDES E CIA LTDA - ME, 

ARNALDO RIBEIRO ALCIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 14.930,42 (quatorze 

mil, novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) que, no caso, 

deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC.12. Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em 

julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal 

prosseguimento pelo interesse do autor.14. Ciência à Defensoria 

Pública.15. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387877 Nr: 4004-72.2015.811.0002

 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: EDILSON GONÇALO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 3182 Nr: 77-02.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUCÁRIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

MARIO ANTUNES BASÍLIO, ELIANE TEREZINHA ZORTEA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MEDICI JUNIOR - 

OAB:186411, MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:83931-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos.

1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em 

aplicação analógica do art. 1.018, § 1º do CPC.

2. Aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 

interposto, após, conclusos para análise dos pedidos que aportaram ao 

feito.

3. Por derradeiro, seguem informações ao agravo, digitadas em uma lauda.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 84698 Nr: 6786-04.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A, JOSÉ 

ADALBERTO SGAREZI, ROZALI ELZA SGUAREZI, THEREZINHA 

SGUAREZI, VANDIR JORGE SGUAREZI, IVETE CAMPOS SGUAREZI, LEDA 

MARIA DA SILVA SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133091/SP, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:23840, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT

 Vistos.

1. Intime-se a devedora (Instituição Financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413944 Nr: 18895-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DORIVAL MOREIRA, IRAIDES PEREIRA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DO EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DE 

QUE O PRESENTE FEITO JÁ FORA JULGADO EXTINTO POR DESÍDIA E 

DECORRIDO O PRAZO DO TRÂNSITO EM JULGADO, CONFORME FLS. 23 

E Vº, NÃO CABENDO PROVIÊNCIAS A SEREM TOMADAS, MOTIVO PELO 

QUAL O FEITO RETORNARÁ AO ARQUIVO.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019 

 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-

MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 220 da Lei n. 13.105, de 

16 de março de 2015, atual Código de Processo Civil, em vigor desde 18 de março de 2016;  

 

CONSIDERANDO que o artigo 231 da Lei n. 4.964/1985—

COJE estabelece o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro como recesso forense;  

 

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 244/2016, editada 

pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no 

período natalino e da suspensão dos prazos processuais;  

 

CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 27/2019-CM, 

disponibilizado no DJE de 18.11.2019, edição n. 10.621, que suspende os prazos processuais 

durante o recesso forense; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 1420/2019-PRES, 

que estabelece a escala de Plantão dos Juízes da Primeira Instância deste Estado, durante o 

recesso forense;                   

CONSIDERANDO o disposto na portaria n. 1466/2019-PRES, 

que estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado no 

período de 20/12/2019 a 06/01/2020, das 13h às 18h;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar o serviço judicial 

e administrativo durante o recesso forense;           

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer a seguinte escala de Plantão dos Gestores da 

Comarca de Rondonópolis, durante o recesso forense: 

 
GESTORES PLANTONISTAS 

 CÍVEL 

(66) 99209 7388 

15h do dia 19/12/2019 às 19h do dia 25/12/2020 Hélio Avelino dos Santos 

19h do dia 25/12/2019 às 19h do dia 30/12/2019 Thais Muti de Oliveira 

19h do dia 30/12/2019 às 12h do dia 07/01/2020 José Aparecido Ferreira 

  

CRIMINAL 

 (66) 99959 4728 

 

15h do dia 19/12/2019 às 19h do dia 28/12/2019 Karoline Di Paula Pistori 

19h do dia 28/12/2019 às 19h do dia  02/01/2020 Vanda Pio Cajango 

19h do dia 02/01/2020 às 12h do dia 07/01/2020 Aline Mrozinski Franco 

          

   § 1º Os gestores judiciários plantonistas poderão convocar Servidores e/ou 

estagiários da própria Secretaria, para auxiliarem nos trabalhos do plantão presencial. 

            

            § 2º Em relação aos servidores, não será necessária a convocação no 

sistema pelo Gestor de ponto. A convocação poderá ser verbal, devendo apenas constar no 
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relatório de plantão o período efetivamente trabalhado, para lançamento posterior em banco de 

horas.  

        

   Art. 2º - Estabelecer a escala de Plantão dos Oficiais de Justiça da Comarca 

de Rondonópolis, durante o recesso forense, devendo disponibilizar seus telefones celulares aos 

Gestores Judiciários para contato urgente: 

 

OFICIAIS DE 

JUSTIÇA 

19h do dia 

19.12.2019 a 

21.12.2019 

Mauro Roberto Xavier 

Luciano dos Santos Lima 

066 99954 7134 

066 99646 9203 

22.12.2019  Mauro Roberto Xavier 

Stevan Thiago da Silva 

066 99954 7134 

066 98118 9638 

23 a 25.12.2019  Stevan Thiago da Silva 

Silvio Cesar da Silva 

066 98118 9638 

066 99982 5701 

26 a 28.12.2019 Carlos Roberto S. Barcelos  

Elson de Siqueira Correa 

066 99979 7433 

066 99649 8140 

29.12.2019 Matias Rocha 

Felipe Lopes de Lucena 

066 99631 7222 

066 99604 4858 

30.12.2019 Matias Rocha 

Marcelo Farias Pinto 

066 99631 7222 

066 99635 8807 

31.12.2019 Marcelo Farias Pinto 

Felipe Lopes Lucena 

066 99635 8807 

066 99604 4858 

01.01.2020 Matias Rocha 

Felipe Lopes de Lucena 

066 99631 7222 

066 99604 4858 

02.01.2019 até às 

12h do 07.01.2020 

Matias Rocha 

Alexandre Eduardo de Souza 

066 99631 7222 

066 99969 4344 

 

              Art. 3º. Convocar os servidores das Secretarias Cíveis e Criminais 

para permanecerem em regime de sobreaviso, no recesso Forense desta Comarca, durante o 

plantão presencial, no horário das 13 às 18 horas, para atendimento exclusivo aos Juízes 

plantonistas, se houver necessidade, visando garantir o atendimento aos casos urgentes. 

 

                Parágrafo único. O sistema de sobreaviso determinado compreende 

que o gestor judiciário ou servidor que o substituir ficará à disposição do juiz plantonista de sua 

área, podendo ser chamado ao Fórum, quando solicitado, para promover o acesso aos autos de 

origem, em que houver demanda de plantão judicial, sendo atribuição do gestor plantonista o 

cumprimento das decisões exaradas no período de recesso forense.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SERVIDORES       

 

 

 

 

 

 

20 a 06.01.2020 

 

Juliana Martello do 

Amaral Paulista 

Antonieta Mazeto  

1ª Vara Cível 066 99957 1471 

066 99622 9908 

20 a 23.12.2019 

24 a 28.12.2019 

 

29.12.2019 a 

02.01.2020 

 

03 a 06.01.2020 

Nora Ney de Souza  

Angélica Alves de Almeida  

José Carlos de Feitas 

 

Helena Amélia Moraes dos 

Santos 

2ª Vara Cível 066 99969 5145 

066 99984 7641 

 

065 99976-0604 

 

066 99668-1908 

20 a 29.12.2019 

 

30.12.2019 a 

06.01.2020 

Marcileide Neves de 

Menezes 

Eliete Aparecida da 

Conceição 

3ª Vara Cível 

3ª Vara Cível 

066 99647 0550 

066 99610 7341 

20 a 06.01.2020 Thaís Muti de Oliveira 4ª Vara Cível 066 99969 9439 

20 a 26.12.2019 

 

27.12.2019 a 

06.01.2020   

Solange Berbert Sathler 

Daniela Maria A. Adorno 

1º Juizado 

Especial 

066 99627 4092 

066 99627 0179 

20 a 29.12.2019   José Aparecido Ferreira 2º Juizado 

Especial 

066 99967 1453         

066 98143 1591 

20.12.2019  

a  

Patrícia Paniago de 

Oliveira Santos 

Vara da 

Infância e 

066 99683 8841 
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06.01.2020   Agentes da Infância – 

conforme escala própria 

Juventude 

20.12.2019 a 

06.01.2020  

Lucileila Cardoso  1ª Vara 

Família 

066 99991 4762 

26.12.2019  

a  

06.01.2020   

Márcia Regina Bueno de 

Camargo Dib 

2ª Vara 

Família 

066 99984 2744 

20.12.2019 

a  

06.01.2020 

Débora Yanez P. Cláudio 

Claudia Lopes Lelis 

Maíza B. Silvério 

Zenilson Ferreira Coimbra 

1ª Vara 

Fazenda 

066 99984-0271 

 

066 99986-8283 

066 99686-8869 

066 99614-6225 

20.12.2019 a 

06.01.2020   

Jeannie Carla Gonçalves 2ª Vara 

Fazenda 

066 99981 8940 

066  3426 0817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDORES       

29.12.2019 e 

06.01.2020 

Antônio Carlos (Tonico) 1ª Vara 

Criminal 

066 99926 8421 

20 a 23.12.2019 

 

 

24 a 26.12.2019 

 

27 a 30.12.2019 

 

31.12.2019 a 

02.01.2020 

03 a 06.01.2020 

Karla Janaína R. 

Vedovetto 

 

Vânia Maria Leonel Righi 

Anselma Nancy Cajango 

Tarifa 

Joelma Borges de O. 

Pereira 

Daniela F. de Melo 

Fonseca 

2ª Vara 

Criminal 

066 99227 3938 

 

 

066 98403 8172 

 

066 99625 0428 

 

066 99984 1228 

 

066 99987 8899 

20 e 21.12.2019 

22 e 23.12.2019 

 

24 e 25.12.2019 

 

26 e 27.12.2019 

 

28.12.2019 

Salete Clarice Tolazzi  

Margareth Bender 

Vitorette 

Aline Mrozinski Franco 

Amanda Aparecida Guidio 

Ferro 

Vanda Pio Cajango 

3ª Vara 

Criminal 

066 99661 0634 

066 99901 1338 

 

066 99618 1132 

 

066 99996 5768 

 

066 99995 7148 

20 a 25.12.2019 

 

 

26 a 30.12.2019 

 

31.12.2019 a 

06.01.2020 

Armelinda  Nascimento/ 

Luciana de Carvalho 

José Ricardo Silva Queiros 

Rosana Carvalho de Souza 

4ª Vara 

Criminal 

066 99635 9633 

 

 

066 99641 1213 

 

066 99985 7011 

19 a 24.12.2019 

 

25 a 30.12.2019 

 

31.12.2019 a 

06.01.2020 

Solange Rockenbach 

 

Luciana Correira  

 

Maria Nívia Lopes de 

Araújo 

5ª Vara 

Criminal 

065 99929 0962 

 

066 99904 7620 

 

066 99608-9713 

20.12.2019 a 

25.12.2019 

26.12.2019 a 

31.12.2019 

01.01.2020 a 

06.01.2020 

Érica Sara S. Bortolotti 

Narloch 

Eliane de Fátima K. 

 

Marcelo Souza de Andrade 

Violência 

Doméstica 

066 99984 6418 

 

066 99628 1802 

 

066 98402 5408 

20.12.2019 a 

06.01.2020 

Márcia A. Meloto de 

Oliveira  

JUVAM 066 99915 1008 

                                         Art. 4º - Estabelecer a escala de Plantão dos Agentes da Infância da 

Comarca de Rondonópolis, durante o recesso forense, devendo disponibilizar seus telefones 

celulares aos Gestores Judiciários para contato urgente: 

 

 

   

AGENTES      DA 

INFÂNCIA 

20 a 22.12.2019 Maria Luiza Barroso 066 99916 3816 

23 e 24.12.2019 Mario Sérgio da Silva 066 99927 4771 

25.12.2019 Diego de Jesus S. Nagano 066 99922 8169 

26 a 29.12.2019 Roseni Alves dos Santos 066 99646 4706 

30 a 31.12.2019 Kleber Gomes Duarte 066 99631 6546 
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01 a 02.01.2020 Kleber Gomes Duarte 066 99631 6546 

03 a 06.01.2020 Jacqueline Rocha Duarte  066 99916 3816 

 

          Art. 5º. Convocar os servidores do Cartório Distribuidor para trabalhar 

em sistema de sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos 

urgentes e/ou emergenciais, tais como, expedição das certidões criminais necessárias para 

instruir pedidos de liberdade. 

       

CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR 

19.12.2019 

a 

06.01.2020 

Patrícia Braga Tunes (66) 9 9962 5480 

Péricles Braga Tunes (66) 9 9932 6277 

 

         Art. 6º. Convocar os servidores da Central de Administração para 

trabalhar em sistema de sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados e servidores 

plantonistas, em casos urgentes e/ou emergenciais, conforme escala: 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

20 e 21.12.2019 Idenir 066 99962 3849 

22 e 23.12.2019 Nilda 066 99976 4643 

24 e 25.12.2019 Deusa 066 99643 9728 

26 e 27.12.2019 Márcia 066 99601 0708 

28.12.2019 Sônia Gôdas 066 99999 9955 

29 e 30.12.2019 Sismalha 066 99977 1619 

31.12.2019 Mauro 066 99998 0238 

01 e 02.01.2020 Marta 066 99687 5534 

03 e 04.01.2020 Milton 066 99685 1321 

05 e 06.01.2020 Sônia Barreto 066 99903 5325 

 

                 

Art. 7º. Convocar os psicólogos e assistentes sociais da Equipe Multidiciplinar 

para trabalhar em sistema de sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados e 

servidores plantonistas, em casos urgentes e/ou emergenciais, conforme escala: 

 

 

   

Equipe 

Multidisciplinar 

20.12.2019 

a 

22.12.2019 

Adriana Recidivi de Alencar 

Rosane Novaes  Garske 

(66) 99624-2472 

(66) 99663-7423 

23.12.2019 

a 

25.12.2019 

Jannaina Fernnanda S. de S. 

Elen Stelita Francisco Aguiar 

(66) 99639-0992 

(66) 99619-9625 

26.12.2019 

a 

28.12.2019 

Jacqueline Silva Damasceno 

Izabel Cristina Santos dos Reis 

(66) 99617-5471 

(66) 99691-9308 

29.12.2019 

a 

31.12.2019 

Barbara Santana da Silva 

Izabel Cristina Santos dos Reis 

(66) 98122-6595 

(66) 99691-9308 

01.01.2020 

a 

03.01.2020 

Rhafaela M. Monteiro Salgado 

Edneia Bernardino P. de Souza 

(66) 99649-1713 

(66) 99991-2724 

04.01.2020 

a 

06.01.2020 

Rafaela Alves Scaramal 

Edneia Bernardino P. de Souza 

(43) 99132-7070 

(66) 99991-2724 

 

Art. 8º. Regulamentar a forma de transferência de um plantão para 

outro, em relação aos gestores judiciários e oficiais de justiça: 
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§ 1º. Cada gestor judiciário, ao término do seu plantão da escala 

(19h), entregará cópia da ata de ocorrências, por ele elaborada, ao próximo plantonista do 

recesso forense, juntamente com o aparelho de celular funcional e outros materiais           (kit de 

plantão) que estejam sob sua guarda, bem como, todos os processos devidamente cadastrados, 

autuados e organizados com os documentos iniciais e posteriores, que deverão ser juntados, por 

meio de carga no sistema Apolo, de forma a facilitar a continuidade do trabalho para a nova 

equipe plantonista. 

 

§ 2º. O último gestor judiciário plantonista, tanto cível como 

criminal, deverá repassar o aparelho de celular funcional e outros materiais (kit de plantão), para 

o gestor escalado para o próximo plantão judiciário, às 12 horas do dia 07/01/2020, ficando 

também responsável pelo protocolo dos processos de todo o período do recesso.  

         

§ 3º. Cada gestor convocado deverá protocolar na Central de 

Administração, certidão expedida em nome dos Servidores (Gestor Judiciário, Oficiais de 

Justiça, Assessores, Agentes da Infância) que participaram do plantão, para fins de comprovação 

da jornada laboral. 

 

Art. 9º - Os expedientes recebidos no período de recesso forense 

pelos Gestores Judiciários plantonistas deverão ser entregues aos plantonistas sucessores que, 

no dia 07.01.2020, mediante Termo de Entrega, procederão remessa ao Cartório Distribuidor 

para as providências necessárias. 

 

Art. 10º Os Atos das Audiências de Custódia serão cumpridos 

pelos respectivos Gestores e Oficiais de Justiça das Varas Criminais Plantonistas nos dias úteis. 

 

Art. 11º - Os objetos apreendidos no período que compreende o 

recesso forense somente deverão ser encaminhados à Diretoria do Foro no dia 07.01.2020.                                                         

 

Art. 12º - A presente Ordem de Serviço entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Envie-se cópias aos Juízes desta Comarca, Tribunal de Justiça, 

Corregedoria Geral da Justiça, Presidente da 1ª Subseção da OAB, Ministério Público,  

Defensoria Pública, Delegacia Regional de Polícia, Direção da Unidade Prisional PM Major 

Eldo Sá Correa     (Mata Grande) e ao Comando da Polícia Militar. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2019. 

 

Francisco Rogério Barros 

    Juiz de Direito Diretor do Foro  
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