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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Sendo assim, nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

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

recolhimento do valor de R$94,40 ao 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 de 

anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o comprovante 

de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003199-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1003199-31/2017 Ação: Usucapião Autor: Evangelista Pereira dos Reis. 

Ré: Construtora Vicky Ltda. Vistos em correição. Considerando os termos 

do petitório de (fls.35/37), hei por bem indeferir e manter na íntegra a 

decisão de (fls.31/33), por seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 25 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000294.87.2016 

Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Dionis Ferreira da Silva Ré: 

Telefonica Brasil S/A Vistos, etc... Telefonica Brasil S/A, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de 

Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.162/163), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no 

artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável a embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Telefonica Brasil S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.134/142), em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,04/outubro/2017. 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007330-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MAILIO MARQUEZI OAB - SP308192 (ADVOGADO(A))

DANIEL LOPES CICHETTO OAB - SP244936 (ADVOGADO(A))

RICARDO SOARES BERGONSO OAB - SP164274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR LOURDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: 1 - Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo. 2 - Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005937-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 28442631. OBSERVAÇÃO: Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003959-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Face o lapso temporal decorrido em relação à petição ID 26544579, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002409-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C BARBOSA COMERCIO - ME (REU)

 

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

de direito nos autos face o Transito em Julgado da Sentença, bem como, 

em relação aos valores a serem levantados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR ESPINDOLA DO AMARAL (AUTOR(A))

JOICE ESPINDOLA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

 

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

requerendo o que de direito face o desarquivamento do processo, sendo 

que após decurso do prazo, se nada requerido, os autos retornarão ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003153-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

 

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

requerendo o que de direito face o desarquivamento do processo, sendo 

que após decurso do prazo, se nada requerido, os autos retornarão ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016351-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005908-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003896-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008358-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA THAANY ROCHA ARAUJO (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de (5) cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741114 Nr: 2746-58.2014.811.0003

 AÇÃO: 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): SEBASTIÃO ESTEVES JUNIOR

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

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com efeito, a realização dos atos expropriatórios antes da instauração 

do contraditório é medida excepcional, aplicada somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte executada para que 

esta tenha a possibilidade de efetuar o pagamento, com observância do 

devido processo legal."AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - ARRESTO - 

SISTEMA BACENJUD E RENAJUD - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO - NECESSIDADE. Em que pese o arresto 

on line, por meio dos sistemas Bancenjud e Renajud, ser permitido sem 

que tenha sido realizada a citação dos executados, não restou 

demonstrado que foram esgotados todos os meios para sua localização". 

(TJMG. AI n. 1.0000.16.060182-9/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/0016, publicação da súmula em 

19/12/2016)Deste modo, não há que se falar em arresto on line de valores, 

assim, indefiro.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de janeiro de 

2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776002 Nr: 4624-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 4624-81.2015

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Leonardo Randazzo Neto

 Executada: Bial Algodoeira Indústria e Comércio Ltda

 Vistos, etc...

 Certifique-se o transcurso para pagamento, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de janeiro de 2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810507 Nr: 18037-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZE ANASTACIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 18037-64.2015

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Honda S/A

 Réu: Elieze Anastacio de Oliveira

 Vistos, etc...

 Banco Honda S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de Elieze 

Anastácio de Oliveira, todos com qualificação nos autos, postulando a 

conversão da ação de busca e apreensão em execução (fls.92/94, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 A pretensão levada a efeito pelo autor, ao menos de momento, não tem 

como ser acatada, senão vejamos:

 Consta dos autos que o réu faleceu, razão pela qual, o processo restou 

suspenso, conforme decisão de (fl.86), sendo determinado ao autor que 

no prazo de 60 (sessenta) dias regularizasse o polo passivo.

 Intimado, requereu prazo suplementar de 30 (trinta) dias (fl.88). Houve 

requerimento de diligência (fl.89), o qual foi indeferido (fl.90), não 

sobrevindo nenhum recurso.

 Colhe-se dos autos que o autor, via seu bastante procurador, não 

cumpriu com o determinado, mesmo com prazo suplementar, assim, 

determino a intimação pessoal do autor, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o determinado a (fl.86 

e 90), sob pena de extinção.

 Cumprida as determinações supra, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 29 de janeiro de 2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 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: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992A, LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - 

OAB:8.506-A

 Intima-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito face o cálculo judicial de fls. 174/175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349776 Nr: 4962-07.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes para manifestação, no prazo de 5(cinco) dias, 

requerendo o que de direito face o cálculo judicial de fls. 601/602

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707278 Nr: 2044-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOBRE RODAS LTDA, 

VALDEMIR MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:PR/40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Do Advogado da parte Executada para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls.302 , no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448060 Nr: 3239-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA FRANCIELLE LEMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSE CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Intimação da advogada KAMILA DE CARVALHO DOURADO, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782617 Nr: 7258-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PRIMACERES LTDA-ME, ROSILEI 

TEREZINHA DOS SANTOS, MILTON DOS SANTOS, THEREZINHA RODER 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 7258-50.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: José Maria da Silva

 Executados: Milton dos Santos e Outros

 Vistos, etc...

 José Maria da Silva, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de Sementes 

Primaceres Ltda-Me, Rosilei Terezinha dos Santos, Milton dos Santos e 

Therezinha Roder dos Santos, todos com qualificação nos autos.

 Com a expedição de mandado de avaliação (100v), houve manifestação 

dos executados Milton dos Santos e Therezinha Roder dos Santos -, onde 

postulam: - cancelamento do pedido de avaliação; expedição de mandado 

de vistoria; cancelamento da penhora, eis que o imóvel é bem de família; e, 

ao final, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Considerando os documentos constantes de (fls.126/127), hei por bem 

em deferir os benefícios da assistência judiciária.

 Sobre o pedido de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n° 36.207 

do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, manifeste-se o 

exequente.

 De outro norte, hei por bem em determinar a expedição de mandado de 

constatação, para que o Senhor Oficial de Justiça diligencie até o imóvel 

descrito e caracterizado nos autos, a fim de averiguar quem reside no 

local, consignando o nome completo dos moradores e há quanto tempo, 

dando-se vista dos autos à partes, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 29 de janeiro de 2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408735 Nr: 4439-87.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES - 

OAB:OABMT11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Deste modo, não há que se falar em arresto online de valores, assim, 

indefiro.Ao derradeiro, determino a intimação do exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que 

de direito, após conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de 

janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001376-17.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIVALDO SILVA RODRIGUES REU: ITAU UNIBANCO S.A. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001416-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA CURADO COPPOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001416-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KAROLINA CURADO COPPOLA REQUERIDO: CLAUDIO 

ZANOTTO JUNIOR 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001411-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CALDARDO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BIOMORIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001411-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAMAR CALDARDO SOARES REQUERIDO: BIOMORIM 

LTDA - ME 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: 1001407-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DACROCE & DACROCE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001407-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DACROCE & DACROCE LTDA - ME REU: CIELO S.A. Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos documentação atualizada que comprove sua atual 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOR 3 FRANCE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001425-58.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MOTOR 3 FRANCE LTDA REQUERIDO: JOÃO BATISTA 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008740-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO SILVA NETO OAB - MG174960 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BRACARROTO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008209-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA FERREIRA GAMA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008209-85.2019.8.11.0003. 

EMBARGANTE: ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: CICERA 

FERREIRA GAMA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada a fim de 

comprovar a atual condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça, ao passo que o apresentado (ID. 

22482266) data de 2010, quando se deu o encerramento do vínculo 

trabalhista do autor, transcorrendo-se, desde então, 10 (dez) anos, tempo 

suficiente a uma provável alteração fática. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000280-64.2020.8.11.0003

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:

ELITO EMILIANO NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 435015 Nr: 3681-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO PRIMO VIEIRA, MAXIMA 

MARIA VIEIRA, ANA MARIA VIEIRA, JOAQUIM PRIMO VIEIRA, VALDOMIRO 

PEREIRA DOS SANTOS, SALVADOR PRIMO VIEIRA, JOÃO LOURENÇO DE 

MOURA, ROMUALDO PRIMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 435015 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427273 Nr: 9448-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL SOUSA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 
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DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 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 patrono da parte exequente para, no prazo 

legal, providenciar a averbação da penhora no registro competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714039 Nr: 9198-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:OAB/MT6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMLTON DOS SANTOS 

SIRQUEIR - OAB:1360/MG-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 o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão negativa de fl.122, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444242 Nr: 12911-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada na folha 149 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400687 Nr: 14176-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARRA DA FONSECA, MARINA 

MENDONCA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB: 5152-A/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 procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730643 Nr: 11206-68.2013.811.0003

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIOCAM DIVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 impugnar a 

Contestação de folha nº 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711208 Nr: 6206-24.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROES E TURINI LTDA ME, MARIA AUREA 

BUENO, CRISTIANO DOS SANTOS FROES, VANDER FERRUGIO TURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 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-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 163/164, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 443223 Nr: 11891-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CUSTODIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 Autos n.º 443223 – Busca e Apreensão

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl. 117.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440789 Nr: 9458-06.2010.811.0003

 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: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MILTON DE SOUZA VIANA, SUEILA LAIS ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Embargos à Ação Monitória de folhas nº 209/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441948 Nr: 10617-81.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 
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THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 impugnar a 

Contestação de folhas nº 180/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726705 Nr: 7625-45.2013.811.0003

 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: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAPADAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME, ALDINO LAURINDO FIEDLER, ARCELI FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Embargos à Ação Monitória de folhas nº 96/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441468 Nr: 10138-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 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 se manifestar, no 

prazo legal, acerca a Avaliação de fl. 183v, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450731 Nr: 5911-21.2011.811.0003

 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: VALDECI CUSTODIO BARROS

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

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

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Autos n.º 450731 – Ação Ordinária

 Vistos etc.

 Prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818935 Nr: 2525-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 818935 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

 Cite-se a requerida, nos endereços fornecidos à fl.86.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 716751 Nr: 12148-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME, PAULO DE 

BARROS TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO - 

OAB:15324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Autos n.º 716751 – Execução

Vistos etc.

 Sobre o petitório de fls. 278/280 e os documentos que o acompanham, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802809 Nr: 15520-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCILIO LIMA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/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-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 101, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741096 Nr: 2732-74.2014.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME, PAULO 

DE BARROS TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO - 

OAB:15324
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 Autos n.º 741096 – Embargos à Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 802115 Nr: 15231-56.2015.811.0003

 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: DENISE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 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 fl. 20.Ante a sucumbência da parte 

autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo 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 

beneficiário da AJG (20).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 29 

de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 409583 Nr: 5391-66.2008.811.0003

 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: ISIDORO TEIXEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA N. C. MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Autos n.º 409583 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado na petição de fl. 

394, referente aos honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, 

importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados 

no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação.

 Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737641 Nr: 442-86.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Autos n.º 737641 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Indenização de Danos Moral e Material ajuizada por 

ESTER MACHADO DE SOUZA em face de TRANSPORTES PANORAMA 

LTDA e Outro, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 323/323v as partes 

noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 323/323v, 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 Código de Processo Civil .

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC .

Honorários advocatícios na forma do acordo em comento.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820874 Nr: 3221-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773648 Nr: 3798-55.2015.811.0003

 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: M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME (FLORICULTURA TOK 

FINAL), MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DE PÁDUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para o fim de reconhecer a 

inexigibilidade da obrigação litigiosa, em face da demandante, bem como, 

tornar definitiva a liminar de fls. 38/39 e, com espeque nos artigos 5o, V e 

X da CF/88 e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a 

autora, no montante de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde 

a data da positivação cadastral litigiosa (fl. 19).Condeno a demandada no 

pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos 
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honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786680 Nr: 8891-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVONE DA COSTA LIMA, JOSE MARCELO 

LIMA SOARES, MAURICIO AMARAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMON CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 fornecer 

os dados bancários, visto levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 700943 Nr: 8915-66.2011.811.0003

 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: CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

tornando sem efeito a decisão liminar proferida anteriormente neste feito 

(fls. 146/147).Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento 

das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

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 (54).Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001403-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TURIBIO REZENDE FERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001403-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: TURIBIO REZENDE FERNANDES 

JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28612978) e o 

instrumento de notificação (ID. 28612978) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

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

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001413-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ELIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001413-44.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELIO ELIAS DA COSTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO 

MORAL proposta por HÉLIO ELIAS DA COSTA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas. 

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.” Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o 

momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/98502-8, referente a período 

pretérito, conforme documento de ID. 28636076 e ss. Com efeito, a 

conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela 

jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 11 de 579



DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 

FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

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

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro PARCIALMENTE a liminar pleiteada pela parte 

requerente para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

parte autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, 

desde que tais medidas tenham por fundamento o débito de R$ 2.322,66 

(dois mil e trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), 

representados pelas faturas no valor de R$ 528,30 (quinhentos e vinte e 

oito reais e trinta centavos) (ID. 28635087 – Pág. 2) e de R$ 1.794,36 (um 

mil e setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) (ID. 

28635087 – Pág. 1), bem como proceda com o necessário para exclusão 

das restrições creditícias impostas à parte autora ou se abstenha de 

fazê-las, desde que tais medidas também tenham por fundamento os 

débitos retromencionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça. 

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de MAIO 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 COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008176-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REQUERIDO)

WAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008176-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JURANDIR FERNANDES MOREIRA REQUERIDO: WAGNER 

DA SILVA SANTOS - EPP, WAGNER DA SILVA SANTOS Vistos, etc. 

Cuida-se de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, proposta por JURANDIR FERNANDES MOREIRA em face 

de WAGNER DA SILVA SANTOS-EPP e WAGNER DA SILVA SANTOS, a 

fim de que seja determinado o arresto de bens que deverão garantir futura 

execução. Requer o autor seja determinado o bloqueio/arresto de valores 

dos requeridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que 

representaria o valor do contrato entabulado entre as partes. Alega o 

autor, em linhas gerais, que firmou com a primeira requerida Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, ficando 

avençado que o valor da área disposta à venda seria de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), em uma entrada de R$ 1.000,00 (um mil reais) e mais 09 

(nove) parcelas de igual valor, das quais o autor teria pagado R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sustenta que poderia ocupar o imóvel a partir da 

assinatura contratual, dando-se a transferência somente após a quitação 
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total, mas que, ao comparecer ao local, deparou-se com terceiro ocupante 

no imóvel, que estaria reivindicando a posse junto à primeira requerida. 

Relata que em tentativas de acordo com a requerida, esta simulou depósito 

em sua conta bancária, bem como emitiu cheques posteriormente 

devolvidos por insuficiência de fundos, artifícios tais que demonstram a 

intenção de não arcar com o avençado. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de 

dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem 

ser preenchidos para o deferimento da medida cautelar pleiteada. A 

probabilidade do direito acautelado é a sua plausibilidade de existência e 

suas chances de êxito de ser reconhecido – verossimilhança fática e 

plausibilidade jurídica. Outrossim, necessária a existência de elementos 

que permitam inferir o perigo que a demora na prestação jurisdicional 

(periculum in mora) acarretará na efetividade da jurisdição e na eficaz 

realização do direito acautelado. No que diz respeito à tutela de natureza 

cautelar, o art. 301 do CPC estabelece que “A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. (Grifamos). 

Como é sabido, o arresto deve ser deferido para assegurar futura 

execução de quantia certa, exigindo-se, para isso, que a parte comprove 

ser credora de dívida líquida e certa. Trata-se, assim, de medida de 

exceção, que afeta diretamente o patrimônio do executado e que deve, 

portanto, ser deferida com base em elementos suficientes para a 

comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se 

que seja concedida abusivamente. O entendimento doutrinário e 

jurisprudencial já consagrado orienta que, por se tratar de medida 

drástica, a determinação do arresto depende de comprovação idônea e 

concreta de que o devedor está se desfazendo de patrimônio com o intuito 

de não honrar a dívida. Em que pese a alegação do autor de que “tomou 

conhecimento de que os Requeridos vêm se escondendo para não arcar 

com a responsabilidade, bem como estão dilapidando seus bens com 

intuito de não pagarem o que devem, pois além do Requerente, existem 

outras pessoas na mesma situação” (SIC), tal alegação, a meu ver, por si 

só, não resta suficiente a ponto de se viabilizar o pleito antecipatório nos 

moldes pleiteados. É que, aos autos, em que pese a documentação 

acostada, não há demonstração cabal de dilapidação patrimonial. Diga-se, 

alias, que tanto o a denúncia de ID. 22142493 como o Boletim de 

Ocorrência de ID. 22142289, traduzem-se em documentos de relativa 

presunção de veracidade, devendo ser analisados com cautela. Não veio 

aos autos prova efetiva de que a requerida está se ocultando para 

frustrar o pagamento ou, ainda, de que esteja se desfazendo do seu 

patrimônio também com esse desiderato. Senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. 

CAUTELAR PARA ARRESTO DE BENS DA REQUERIDA INDEFERIDA NA 

ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO 

OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. 

EXEGESE DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC/15. PRESSUPOSTOS PARA 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

CAUTELAR NÃO VERIFICADOS. MERAS ALEGAÇÕES. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A tutela de urgência de natureza cautelar, 

de que é exemplo o arresto, será concedida quando houver elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 

(Arts. 300 e 301, CPC/15). Na cautelar de arresto, o risco de dano não 

reside em especulação sobre a possibilidade de futuramente vir a parte 

demandada a não ter mais o mesmo patrimônio, mas na concreta 

demonstração de risco, configurado na comprovação de atos que 

demonstrem a tendência do réu de desfazer-se ou ocultar os seus bens, 

o que poderá inviabilizar a futura execução (ou fase de cumprimento de 

sentença) caso não deferida a medida constritiva. (TJ-SC - AI: 

40124397320168240000 Porto Belo 4012439-73.2016.8.24.0000, Relator: 

Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/07/2017, Segunda 

Câmara de Direito Civil). (Grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

MONITÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS - 

PERIGO DE DANO - NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Para a tutela de urgência ser concedida, seja de natureza 

cautelar ou antecipada, devem estar presentes os requisitos do art. 300 

do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do 

provimento. Não sendo demonstrado nos autos o perigo de dano, diante 

da inexistência de elementos concretos de que a parte agravada esteja 

dilapidando o seu patrimônio com intuito de frustrar eventual execução, é 

de se indeferir o pedido arresto de seus bens, conforme pugnado pela 

recorrente. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 

10000180637480001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

06/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018). (Grifamos). PROCESSUAL 

CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - 

REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA - (CPC/2015, ART. 301) - 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 O arresto é medida de exceção que afeta 

diretamente o patrimônio do executado e que deve, portanto, ser 

concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da 

pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja 

concedido abusivamente. Não preenchidos todos os requisitos para a 

concessão da medida (fumus boni iuris e periculum in mora), o 

indeferimento da tutela de urgência de natureza cautelar é medida que se 

impõe. 2 Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou 

desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viá-vel o exame 

aprofundado de temas relativos ao meritum causae (AI n. 99.017438-7, 

Des. Eder Graf), sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (TJSC, 

Agravo de Instrumento n. 4012854-22.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. 

Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2017). 

(Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE 

DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 

300 C.C. ART. 301 CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela 

de urgência de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, 

cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

('periculum in mora'). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do 

CPC/2015, ou apenas um deles, não é possível a concessão do arresto. 

Ademais, a exequente não demonstrou a alegada insolvência ou 

possibilidade de eventual dilapidação do patrimônio pela devedora com o 

fim de frustrar a satisfação da execução. (Agravo de Instrumento n. 

2160315-75.2017.8.26.0000, 31° Câmara de Direito Privado, TJSP, Relator: 

Adilson de Araujo, Julgado em 04/09/2017). (Grifamos). Na hipótese dos 

autos, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência 

cautelar para arresto não foram suficientemente preenchidos. A medida 

cautelar exige a demonstração de uma situação de urgência do direito 

acautelado, exigindo sua preservação imediata, o que, neste momento 

processual, não se observa. Conquanto a documentação colacionada aos 

autos evidencie a possibilidade de existência de uma relação negocial 

pretérita entre as partes, o direito de se obter a medida de arresto não 

nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação 

de dinheiro. No caso em exame, não resta comprovado que a requerida 

esteja alienando bens com o intuito de frustrar futura execução. As 

assertivas iniciais estão baseadas no mero temor subjetivo de que a 

requerida não teria condições de arcar com o custo de uma eventual 

execução. Portanto, não é possível se afirmar a insolvência da requerida 

pura e simplesmente com base em ilações, mesmo porque, até o presente 

momento, sequer houve a devida angularização processual. Deste modo, 

ausente efetiva comprovação de que a requerida tenha buscado ocultar 

patrimônio ou mesmo sua insolvência e, considerando a excepcionalidade 

da medida pretendida, que acarreta grave abalo ao patrimônio da parte 

contrária, conclui-se que não atendidos os requisitos mínimos exigidos 

para tanto, de modo que o indeferimento do arresto é medida que se 

impõe. Tais argumentos são suficientes ao indeferimento do pedido da 

parte autorae. Sem embargo, anoto que a decisão exarada é pautada em 

cognição rarefeita, de modo que, havendo alteração do quadro 

fático-jurídico, nada obsta o reexame do pedido. ISTO POSTO, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente 

para arresto online sobre ativos da requerida. Tendo em vista a 

documentação carreada no ID. 22226762, DEFIRO a AJG postulada. 

CITEM-SE os requeridos para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretendem produzir (art. 306, do CPC). 

Consigne-se no mandado que não sendo contestados os pedidos, os 

fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos como ocorridos, a teor 

do art. 307, do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015043-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015043-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência 

da ação no ID. 27906496 Desnecessária a concordância do réu, eis que 

sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 

autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 27906496, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Eventuais custas pelo desistente. Honorários indevidos ante a 

ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário para 

baixa de eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. 

Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000779-53.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA, 

devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS 

DA TUTELA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A., também 

qualificado nos autos, pelos fatos e fundamentos descritos na inicial. Em 

suma, o autor alega que iniciou a sua jornada de estudo junto à requerida 

no 1º semestre de 2014, no curso de Engenharia de Produção, o qual foi 

financiado pelo FIES. Relata que cursou a faculdade até o término do 1º 

semestre do ano de 2015, quando teve que trancá-la por motivos 

pessoais, não vindo a fazer o 2º semestre de 2015. Sustenta que a 

requerida transferiu o autor para o curso de Ciências Contábeis sem a sua 

anuência, cobrando as mensalidades mencionadas na inicial. Ressalta que 

nunca cursou Ciências Contábeis, nem assistiu às aulas do referido curso 

na universidade requerida, apesar de a ré o ter inserido em tal curso e 

negativado o seu nome. Afirma que é ilícita a negativação do nome do 

autor, pois o curso que efetivamente cursou foi o de Engenharia de 

Produção, financiado pelo FIES. Informa que tem aditamento do FIES de 

2014 e 2015 como aluno de Engenharia de Produção (cláusula 2ª do 

contrato), e que não cursou qualquer faculdade no ano de 2016. Por conta 

de tais fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência, a fim de 

determinar que a requerida excluísse seu nome do banco de dados dos 

Serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA), o que foi deferido no ID. 

4893594. Ao fim, requer a procedência dos pedidos para que a requerida 

seja condenada a indenizar-lhe em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos 

danos morais suportados, sem prejuízo das verbas de sucumbência, 

instruindo a exordial com documentos. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida contestou (ID. 7983736), aduzindo 

que, ao contrário do alegado, o autor solicitou a transferência de curso, 

mas que não procedeu com a transferência do Financiamento Estudantil a 

que tinha direito, o que, por consequência, acarretou a cobrança das 

mensalidades devidas, não havendo que se falar em qualquer ilicitude e, 

ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos descritos na peça 

de ingresso, juntando ainda documentos. Em sede de impugnação a parte 

autora rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 8679040). Instadas as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, o autor manifestou desinteresse na produção de 

novas provas e pugnou pelo julgamento conforme o estado processo (ID. 

16495249), ao passo que a requerida manteve-se silente. Era o que tinha 

a relatar. Fundamento e DECIDO. Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por MURILO HENRICK 

MATIUSSU PORTELA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A. De 

proêmio, registro entender pela desnecessidade 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. Tendo em vista que não há 

questões preambulares a serem apreciadas e, não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 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. A 

controvérsia cinge-se em perscrutar, a um, se houve ou não solicitação 

do autor para transferência de curso e, em sendo positiva a afirmação, a 

dois, se incumbia ao autor, de fato, proceder com o necessário para 

transferência também do Financiamento Estudantil. Pois bem, apesar de o 

autor ser taxativo ao aduzir que a requerida procedeu com a transferência 

de curso à sua revelia, sem qualquer anuência ou pedido, não é o que se 

denota da robusta documentação carreada pela requerida. Os 

documentos colacionados pela requerida (ID. 7983736), a meu ver, são 

fortes o bastante para comprovar que o autor solicitou a transferência de 

curso (por, supostamente, perder o interesse no curso). Embora negada 

de início, fora seguida de solicitação de trancamento e posterior 

solicitação de reabertura da matrícula já em um novo curso, qual seja, 

Ciências Contábeis, esta acatada. Por sua vez, no que tange à 

obrigatoriedade/encargo de proceder com a transferência do 

Financiamento Estudantil pari passu ao curso, o Contrato nº 297.008.632 

acostado (ID. 7983741) é claro em sua Cláusula 6ª ao estatuir que o prazo 

de utilização do financiamento, de, no máximo, 10 (dez) meses, 

corresponderá ao período remanescente para conclusão do curso em que 

o(a) financiada(a) está(va) matriculada, ou seja, quando de sua 

celebração (29/05/2014), o curso de Engenharia de Produção, e não o de 

Ciências Contábeis, o qual o autor, posteriormente, pleiteou e teve 

concedida a transferência. A propósito, ainda mais cristalino é o conteúdo 

de sua Cláusula 17 (grifo nosso): “DA MUDANÇA DE CURSO OU IES – 

O(A) FINANCIADO(A), mediante requerimento à IES, poderá: I – mudar de 

curso de graduação [...].” Portanto, inobstante a comprovação de que o 

autor não só anuiu com a transferência de curso junto à requerida, mas 

assim objetivou por mais de uma vez, não há nos autos qualquer elemento 

de prova de que tenha solicitado no departamento específico da ré a 
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transferência do programa de financiamento – mesmo porque o autor nega 

até mesmo a solicitação de mudança de curso -, tarefa que lhe incumbia. 

Nos termos do contrato celebrado com o FIES, além da devida 

comunicação à requerida, cabia também ao autor comparecer à instituição 

financeira para realizar aditamento do contrato, referente à mudança de 

curso, o que não comprovou ter feito. Veja-se: ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DO 

ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES PARA OUTRA UNIDADE. POSSIBILIDADE. 

TERMOS CONTRATUAIS. OBSERVADO. OBRIGATORIEDADE DO 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS PELA IES DE ORIGEM. 

AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA DO DIREITO PLEITEADO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

1-Quanto a transferência do impetrante para a Instituição pretendida, não 

há correção a ser feita na r. sentença, porquanto, verifica-se que a partir 

da Cláusula 17ª, inciso II, do Contrato de Abertura de Crédito para o 

Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante de Ensino Superior 

que, mediante requerimento dirigido à Instituição de Ensino, poderá o 

Financiado, requerer, a qualquer tempo, sua mudança de IES, desde que 

mantido o mesmo curso. (TRF-3 - AMS: 00066176220154036100 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de 

Julgamento: 21/06/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:12/07/2017). (Grifamos). Ainda: AÇÃO DE RITO COMUM - 

ENSINO SUPERIOR - FIES - VEDAÇÃO À MUDANÇA DE CURSO APÓS 18 

(DEZOITO) MESES DE INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO - 

IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA 1. 

Representa o FIES um programa elaborado pelo Governo, com o fito de 

disponibilizar aos estudantes interessados acesso ao ensino superior, 

nos moldes da Lei 10.260/2001. 2. A respeito do pacta sunt servanda, 

regra geral, as cláusulas contratuais devem nortear a relação entre os 

pactuantes, porque espontaneamente celebrado determinado negócio 

jurídico. 3. Nos termos do contrato acostado a fls. 14/17, cláusula décima 

sétima, mediante requerimento do aluno à IES, possível "mudar de curso de 

graduação, uma única vez, desde que o período compreendido entre as 

datas de início da utilização do financiamento no curso de origem e no 

curso de destino não seja superior a 18 (dezoito) meses, 

independentemente das datas de assinatura dos respectivos 

instrumentos". 4. A estudante se matriculou no curso de Engenharia Civil 

na instituição Anhanguera de Jundiaí, com início do FIES em 20/03/2014, 

tendo solicitado transferência para a matriz sediada em Itatiba, o que 

acatado, fls. 03. 5. Passados mais de dezoito meses, desejou cursar 

Direito, o que indeferido, porque o ultrapassado o prazo apontado no 

contrato, fls. 03. 6. Nenhuma mácula a recair sobre a previsão contratual a 

este respeito, que tem suporte na Portaria 25/2011 do MEC, pois busca 

resguardar os interesses públicos de custeio do financiamento estudantil. 

7. O tempo de dezoito meses se afigura razoável, a fim de que o aluno 

possa ter noção e adaptação ao curso que escolheu estudar, sendo que 

a aleatória alteração, sem prazo, causa prejuízo à própria didática do 

ensino, gerando um indevido investimento estatal, que não terá o retorno 

desejado em âmbito educacional. 8. A ambicionada mudança causa 

insegurança econômica e jurídica à relação pactuada junto ao FIES, 

impactando nos demais interessados em participar do programa, não se 

extraindo ilegalidade na previsão normativa e contratual a respeito. 

Precedente. [...] A alteração desmedida de curso, por parte dos 

integrantes do FIES, acarretaria verdadeiro tumulto ao financiamento 

estudantil, portanto de plena razoabilidade a restrição quantitativa e 

temporal aqui litigada, restando claramente preservado o direito estudante 

de acesso à Educação, desde que obedeça às regras de regência: 

(TRF-3 - ApCiv: 00137743720164036105 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO 

SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/07/2019, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2019). (Gri famos). 

Considerando que o vínculo jurídico existente é direto entre aluno 

financiado e FIES, afasta-se a responsabilidade da faculdade pela 

regularização da providência. Assim sendo, não se aventa qualquer 

ilicitude por parte da ré ao proceder com as cobranças de mensalidade, ao 

passo que o autor não se desincumbiu de proceder com o necessário 

para mudança de FIES. De consequência, iluminado pelas lições 

pretorianas retro e, tendo em vista que o autor não lograra êxito em 

demonstrar seu direito indenizatório, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o 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, contudo, fica 

suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de 

justiça. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002004-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002004-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EFIGENIO DE PAULA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

EFIGÊNIO DE PAULA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

perante este juízo com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, também qualificado nos autos. O autor alega, em síntese, 

que é beneficiário de aposentadoria perante a Previdência Social – INSS e 

que, no início de 2018, tomou ciência de que havia descontos periódicos 

em sua aposentadoria, em razão de suposto empréstimo não contratado, 

os quais, portanto, desconhece a origem. Afirma que foram descontadas 

44 parcelas de R$ 29,47 (vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), 

totalizando R$ 1.296,68 (mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e 

oito centavos). Assevera que não assinou contrato para a obtenção do 

aludido empréstimo, que não recebeu valor que correspondesse ao 

empréstimo, nem autorizou ninguém a realizá-lo em seu nome. Por conta 

de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de urgência, a fim de que o 

banco demandado suspendesse a cobrança/consignação do(s) 

empréstimo(s) sub judice, referente ao contrato n. 0123264350750, o qual 

restou DEFERIDO no ID. 12401423. Pediu a procedência dos pedidos para 

o fim de declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato 

supramencionado, bem como condenar o requerido a restituir-lhe em 

dobro a quantia despendida de R$ 2.593,36 (dois mil quinhentos e noventa 

e três reais e trinta e seis centavos ) e a indenizar-lhe por danos morais 

sofridos no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo, 

sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. 

Instruiu a peça vestibular com documentos. Audiência de conciliação 

infrutífera (ID. 13719728). O banco requerido contestou a ação no ID. 

13714198, alegando, preliminarmente, prescrição de parte da pretensão 

autoral, e, no mérito, a regularidade do empréstimo, a legitimidade dos 

débitos, bem como 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. 15017019). Instadas a manifestarem-se acerca do 

interesse probatório, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 16299172 e 16588405). Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM 

DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por EFIGÊNIO DE PAULA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Aduz o banco requerido, em sede de 

preliminar, que parte da pretensão autoral encontrar-se-ia fulminada pela 

prescrição, ao passo que decorrido o interregno legal de 03 (três) anos 

(art. 206, §3º, V, do CC) entre a data de distribuição da demanda – 

22/03/2018 – e o início dos descontos – 08/2014. Em que pese eventual 

discussão acerca do prazo prescricional eventualmente incidente, se 

trienal (art. 206, §3º, V, do CC) ou lustro (art. 27, do CDC), qualquer que 

seja ele, a preliminar em apreço não merece respaldo, vez que a presente 

demanda cuida de prestação de trato sucessivo, sendo uníssono o 

entendimento jurisprudencial no sentido de que, em demandas desta 

espécie, inicia-se a contagem prescricional da última parcela a ser 

descontada, ou seja, apenas a partir da quitação do suposto contrato. In 

casu, analisando-se a documentação colacionada (ID. 12370840), 

verifica-se que se findariam os descontos apenas no ano de 2019, não 
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havendo, portanto, que se falar em prescrição de parte da pretensão do 

autor, tendo em vista que distribuída a demanda em meados de 2018. 

Corroborando as linhas retro: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÚLTIMA 

PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO QUINQUENAL, A 

TEOR DO ART. 27, CDC. Recurso apelatório que se controverte acerca da 

verificação da existência ou não da contratação de empréstimo em 

consignação contraído pelo recorrente junto à instituição financeira 

apelada. À luz do disposto no art. 27 do CDC, verifica-se que, nas 

demandas envolvendo desconto em benefício previdenciário, a 

Jurisprudência tem adotado como critério para verificar o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a última parcela descontada 

indevidamente, ou seja, quando se dá a quitação do suposto contrato. Na 

hipótese, constata-se do exame do caderno processual que o empréstimo 

referente ao contrato de fls. 50/51 foi firmado aos 18/03/2006, em 36 

(trinta e seis) parcelas mensais. Ajuizada a demanda indenizatória aos 

19/10/2016, forçoso reconhecer que a pretensão encontra-se atingida 

pe lo  lapso prescr ic iona l  qu inquena l .  (TJ-CE -  APL : 

00067616520168060124 CE 0006761-65.2016.8.06.0124, Relator: 

FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª 

Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2019). (Grifamos) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – 

MÉRITO – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se o prazo 

prescricional quinquenal para ações que versem sobre a declaração de 

nulidade de empréstimo consignado, e, conforme decidido no IRDR n.º 

0801506-97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial para a contagem desse 

prazo conta-se a partir do último desconto realizado. Lapso temporal não 

verificado no caso concreto, não há, portanto, falar em prescrição. 

Considerando que a instituição financeira comprovou a celebração do 

contrato de mútuo e o repasse do dinheiro à parte autora, resta 

aperfeiçoado o negócio jurídico. Recurso conhecido, mas desprovido. 

(TJ-MS - AC: 08047022920188120029 MS 0804702-29.2018.8.12.0029, 

Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019). (Grifamos). Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar em comento. Em face da ausência de 

demais questões instrumentais a se enfrentar neste processo, passo ao 

julgamento do mérito da lide. Em contestação de ID. 13714198 o 

demandado alegou a regularidade das contratações pelo autor, no 

entanto, absolutamente nada trouxe aos autos que pudesse corroborar 

sua narrativa. Deixou o banco requerido de comprovar a origem dos 

empréstimos ou mesmo de juntar cópia do ajuste correspondente, ônus 

que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO POR LOJA - FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. Na realização de suas atividades, cumpre a empresa 

prestadora de serviço de crédito conferir adequadamente a procedência e 

veracidade dos dados cadastrais no momento da solicitação, sob pena de 

se responsabilizar por dano que causar a terceiro. A inscrição em registro 

de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação 

por dano moral. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato 

ilícito por atingir fundamentalmente bens incorpóreos. (Ap, 59298/2008, 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/10/2008, Data da publicação no DJE 10/10/2008.) (destaque nosso) 

APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E ADESÃO A 

PACOTE DE SERVIÇOS – COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU O 

SERVIÇO, RECEBEU O CARTÃO E O UTILIZOU EM COMPRAS – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA 

SENTEÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DANO – IRRELEVÂNCIA – DANO 

MORAL PURO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO 

DESPROVIDO. Se o banco não comprova a efetiva solicitação e entrega 

de cartão de crédito ao correntista, o registro em cadastro restritivo de 

crédito, por conta de compras que teriam sido feitas com o referido cartão, 

é indevida e impõe o dever de reparação do dano. O dano moral puro 

cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente 

bens incorpóreos. No arbitramento da indenização por dano moral, o juiz 

deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a 

moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais 

das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os 

propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (Ap, 

104051/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 12/09/2012. 

(destacamos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - DÉBITO NÃO 

COMPROVADO - INSERÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE - NOVA INSERÇÃO 

APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO - DANO MORAL DEVIDO 

- ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não se desincumbindo a 

instituição financeira de comprovar a existência das transações com 

cartão de crédito, contestadas pelo consumidor é de se declarar 

inexistente o débito.- A inserção do nome do consumidor em órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente e a nova inserção depois da 

ordem judicial para exclusão constituem-se em ato ilícito, passível de 

causar abalo moral.- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda 

consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando 

enriquecimento sem causa.- Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida. (Ap, 19889/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da 

publicação no DJE 17/05/2013. (grifamos). APELAÇÃO CÍVEL - DANOS 

MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO 

UTILIZADO PELO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. A instituição financeira que não adota as cautelas 

necessárias no momento da contratação e emissão de cartão de crédito 

assume o risco de arcar com eventuais inadimplências motivadas pela 

utilização indevida do cartão de crédito por terceiro que não efetuou a 

contratação. A inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito que não contraiu enseja a condenação por 

danos morais, que independem de prova. Precedentes do STJ. Não 

merece redução o valor da indenização por danos morais quando fixado 

em patamar inferior ao posicionamento firmado no Superior Tribunal de 

Justiça, considerando a extensão e a natureza do dano. (Ap, 

113573/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 21/03/2012, Data da publicação no DJE 

30/03/2012.) (grifo nosso) RECURSO DE AGRAVO DE INSRTUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DO SERASA - 

IRREGULARIDADE DO ENVIO - EXCLUSÃO DETERMINADA - DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constatando que a o banco 

recorrente, mesmo tendo ciência da irregularidade da dívida gerada pelo 

uso fraudulento por terceira pessoa dos cartões de crédito da agravada, 

lançou o nome desta no rol de inadimplentes, a exclusão dessa inserção é 

medida que se impõe, inclusive à liminar antecipatória de tutela. Recurso a 

que se nega provimento. (AI, 103219/2010, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/02/2011, Data da 

publicação no DJE 17/02/2011.) (ressaltamos) Iluminado por tais lições 

pretorianas e tendo em vista que o requerido não logrou êxito em 

demonstrar a formalização do contrato e a regularidade da cobrança, 

mister se faz o acolhimento da pretensão autoral. Deste modo, a 

declaração da inexistência do débito na forma requerida na inicial é medida 

que se impõe, bem como a restituição do valor de R$ 1.296,68 (um mil e 

duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), 

indevidamente descontado de seu benefício, usando como base o 

contrato de nº 0123264350750, restituição esta que deve se dar de forma 

simples, eis que para haver restituição em dobro faz-se necessária a 

efetiva demonstração, de modo insofismável, de má-fé por parte do credor 

em cobrar a quantia indevida, o que não restou seguramente evidenciado 

nos presentes autos. Corroborando o entendimento supra, colaciono os 

julgados abaixo: OBRIGAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO 

DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR 

POSTERIORES À TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ENTRE AS 

PARTES. ART. 333, INCISO I DO CPC. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS 

VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005707492, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/01/2016). (grifamos). 

DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- 

INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CC/2002 (ART. 940) - 

AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR 

CC/2002 (CC/2002- As sanções previstas no art. 940 - CC/2002 somente 

deverão ser aplicadas guando demonstrada, de forma insofismável, a 

má-fé do credor em demandar por quantia indevida. PROTESTO INDEVIDO. 

Pagamento da obrigação em valor superior àquele previsto na nota fiscal e 

boleto de cobrança. Depósito bancário procedido na conta do credor e 

cientificado a ele antes do prazo previsto na notificação de protesto 

enviada ao devedor. Recurso parcialmente provido.CC/2002 

(9104109052006826 SP 9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/02/2011).(grifamos). Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: Número do 

Protocolo: 39572 Data de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - 

SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PAGAR O 

DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - REFORMA DO ATO 

SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO DA CONDENA ÇÃO 

COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO DA DECISÃO 

COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO 

SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. A repetição em dobro do 

indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STF 

pressupõe má-fé do credor. Assim, inexistindo provas neste sentido, 

impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador. (destaque 

nosso). Tribunal de Justiça do Mato Grosso Data de Julgamento: 

15/09/2008 Ementa: Número do Protocolo: 71793 Magistrado: DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E 

EXIGIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES - "QUANTUM" DEPENDE, 

EXCLUSIVAMENTE, DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DEMONSTRATIVO DO 

CRÉDITO VÁLIDO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Liquidez, certeza e exigibilidade como requisitos 

para execução de título judicial, vêm consubstanciados na existência da 

sentença condenatória, demonstrativo do valor originário e acessórios do 

débito válido, cujo valor é apurado por simples cálculo aritmético. Somente 

se pode cogitar na aplicação do regramento contido no art. 940 do Código 

Civil, se houver prova cabal da má-fé daquele que demandou por dívida já 

paga. Honorários advocatícios são consequências exclusivas da derrota 

em processo judicial e quando se apresentam módicos e não se situam 

como exagerados ou injustos segundo prescreve as regras processuais, 

devem ser mantidos Data: 15/09/2008. (destacamos). Tribunais Regionais 

Federais Região: 4 Número do Processo: AC 200471100015321 Data de 

Publicação: 22/07/2009 Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Ementa: Região: 

Número do Processo: AC 200471100015321 AC - APELAÇÃO CIVEL 

Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA 

Fonte: D.E. 22/07/2009 Decisão: Vistos e relatados estes autos em que 

são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às 

apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam 

fazendo parte integrante do presente julgado. Data de Publicação: 

22/07/2009. Data: 30/06/2009. EMBARGOS DO DEVEDOR. CEF. BANCO 

MERIDIONAL DO BRASIL. CEDÊNCIA DE ATIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL FORMADO ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE. ART. 940 DO CCB. 

INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1- A aplicação do art. 

940, do CC/2002, depende da comprovação da má-fé por parte do credor. 

2.- Tratando-se de execução de sentença condenando ao pagamento de 

honorários advocatícios, lançada em ação em que sucumbente o Banco 

Meridional do Brasil, que cedeu contratualmente seus ativos à CEF, resta 

patente a ilegitimidade passiva dessa para o feito, uma vez que sua 

relação com o banco se reduz em mera operação de aquisição de 

créditos, inexistindo relação com as obrigações assumidas anteriormente 

à liquidação. Referência Legislativa CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002 

LEG-FED LEI-10406 ANO-2002 ART-940 LEG-FED SUM-159 STF CPC-73 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 LEG-FED LEI-5869 ANO-1973 

ART-568 INC-1.”(grifo nosso). Em consequência, é devida a condenação 

do requerido no pagamento de danos morais ao autor, uma vez que 

configurada a prática de ato ilícito pelo requerido, nos termos do artigo 927 

do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima. 

O direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de 

dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos 

Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a 

respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira 

comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na 

resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado 

na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Corroborando o 

entendimento profligado nesta sentença, colaciono o seguinte aresto: 

Ação declaratória de inexistência de empréstimo, cumulada com a 

indenização por danos morais – Lançamento indevido em conta corrente, 

proveniente de empréstimo não solicitado pelo consumidor – Ausência de 

diligência habitual da instituição financeira – Súmula n. 479 do Superior 

Tribunal de Justiça – Dano moral pela privação momentânea dos recursos 

– Indenização devida – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

00362366520108260562 SP 0036236-65.2010.8.26.0562, Relator: César 

Peixoto, Data de Julgamento: 11/12/2013, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/12/2013). (ressaltamos). No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pelo autor foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

autor. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca. (destaque nosso) Nesta quadra calha a fiveleta 

transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos iniciais a serem 

observados no que pertine a incidência da correção monetária e de juros 

moratórios em casos como o presente de responsabilidade 

extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A orientação deste 

Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o termo a quo da 

correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum 

da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento 

danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 

Embargos acolhidos.[1] (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR inexistentes os 

débitos oriundos do contrato de nº 0123264350750, confirmando-se a 

decisão liminar proferida no ID. 12401423, bem como DETERMINAR que o 

réu restitua ao postulante, de modo simples, o valor de R$ 1.296,68 (um mil 
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e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), 

descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, e, pelos 

mesmos fundamentos, para CONDENAR o requerido a indenizar o autor no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser 

corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Devido à ocorrência 

de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Preclusas as vias recursais e não havendo requerimento de cumprimento 

de sentença, no prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no 

REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004684-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004684-66.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAMIRO BRIZOLA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

RAMIRO BRIZOLA, devidamente qualificado nos autos, ingressou perante 

este juízo com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, também qualificada. Alega, em síntese, 

ser consumidor dos serviços da requerida em relação à linha telefônica 

n.º (66) 9637-8770. Narra que, entre o final de 2016 e início de 2017, 

efetuou a troca para um Plano mensal de valor fixo R$ 39,99 (trinta e nove 

reais e noventa e nove centavos), alterando o dia de vencimento da fatura 

de 10 para 21 de cada mês. Relata que, inobstante a pontualidade nos 

pagamentos, teve o sinal de telefonia cortado pela requerida de modo 

antecipado, no dia 09/11/2017, e não no dia 21. Aduz que compareceu à 

loja física da requerida, sendo então informado de que deveria pagar o 

débito ainda não vencido, bem como demais dívidas existentes. Assevera 

que efetuou o pagamento antes do vencimento e, mesmo assim, ficou “por 

dois ou três dias” (SIC) sem sinal de telefonia, e que passou a conviver 

com inúmeras cobranças de contas supostamente atrasadas e até mesmo 

em dobro. Pede a procedência dos pedidos para que sejam declarados 

inexistentes os débitos pagos, bem como condenada a requerida a 

restitui-lhe em dobro tais valores, assim como para indenizar-lhe por 

danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de 

verbas e honorários devidos. Juntou documentos. Audiência de 

conciliação restou prejudicada (ID. 9945505). A requerida contestou no ID. 

10009698, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir por 

inexistência de lide entre as partes e, no mérito, a regularidade das 

cobranças efetuadas e a consequente 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. 10714896). Instadas a manifestarem 

interesse na produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 16438982 e 16446279). É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL movida por RAMIRO BRIZOLA em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A - VIVO, ambas qualificados nos autos. No presente caso o deslinde 

da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria 

de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, eis que 

os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostram 

suficientes para o seu seguro desate, impondo-se o julgamento 

antecipado da lide, o que passo a fazer. É cediço que o interesse de agir 

relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está 

relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder 

Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à 

utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Sobre o 

tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir 

faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da 

demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não 

interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada 

demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) 

necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda 

vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável 

pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 

2009, pág. 196/197). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

lecionam o quanto segue: “Interesse Processual. Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” 

(in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 

9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) Analisando o caderno 

processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que 

configurado na espécie o binômio acima destacado. In casu, a pretensão 

do requerente é a declaração de nulidade das quantias pagas, sua 

devolução em dobro, bem como a condenação da requerida em 

indenizar-lhe por danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente 

demanda. Assim sendo, REJEITO a preliminar em comento. Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo desde logo ao julgamento do mérito da lide. Compulsando os autos, 

verifico que o autor carreou aos autos faturas telefônicas referentes ao 

número de telefone (66) 99637-8770, com os correspondentes 

comprovantes de pagamento (ID. 9057317 e ss) e notificações de débito 

recebidas, assim como senha de autoatendimento (ID. 9057396). 

Incumbiria à requerida demonstrar, cabalmente, a contratação por parte do 

autor, bem como sua efetiva inadimplência, o que a eximiria de culpa. 

Todavia, assim não o fez, limitando-se a colacionar Print Screens de telas 

de seu sistema interno (ID. 10009698), tentando atribuir a ele a 

inadimplência. Ocorre que a mera juntada de Print Screens de sistema 

interno, como procedeu a requerida em sua peça contestatória, não se 

presta a abalizar a narrativa de regularidade contratual, consistindo só e 

tão somente em prova unilateralmente produzida. A propósito, nessa toada 

é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. AUTORA QUE ADUZ NÃO TER EFETIVADO A CONTRATAÇÃO 

QUE GEROU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA 

EMPRESA RÉ PARA VER RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE 

TELA DO SISTEMA INTERNO DA APELANTE (PRINT SCREEN), POR SI SÓ, 

NÃO SE CONSTITUI EM MEIO HÍGIDO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR 

A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - 

RI: 03019284820168240020 Criciúma 0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: 

Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta 

Turma de Recursos - Criciúma). (Grifamos) APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE 

ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA 

DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA 

PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE COM A 

APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER 

VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: 

Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM 

CONTA BANCÁRIA. ADUZ O RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO 

DÉBITO EFETUADO EM SUA CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PRINT SCREEN DE TELA. PROVA 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-PR - RI: 

004256827201581601820 PR 0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). 

(Grifamos). Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma 

requerida na inicial é medida que se impõe, bem como a restituição do 

valor pago de R$ 1.036,54 (um mil, trinta e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos), restituição esta que deve se dar de forma simples, eis que 

para haver restituição em dobro faz-se necessária a efetiva 

demonstração, de modo insofismável, de má-fé por parte do credor em 

cobrar a quantia indevida, o que não restou seguramente evidenciado nos 

presentes autos. Corroborando o entendimento supra, colaciono os 

julgados abaixo: OBRIGAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO 

DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR 

POSTERIORES À TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ENTRE AS 

PARTES. ART. 333, INCISO I DO CPC. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS 

VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005707492, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/01/2016). (grifamos). 

DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- 

INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CC/2002 (ART. 940) - 

AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR 

CC/2002 (CC/2002- As sanções previstas no art. 940 - CC/2002 somente 

deverão ser aplicadas guando demonstrada, de forma insofismável, a 

má-fé do credor em demandar por quantia indevida. PROTESTO INDEVIDO. 

Pagamento da obrigação em valor superior àquele previsto na nota fiscal e 

boleto de cobrança. Depósito bancário procedido na conta do credor e 

cientificado a ele antes do prazo previsto na notificação de protesto 

enviada ao devedor. Recurso parcialmente provido.CC/2002 

(9104109052006826 SP 9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/02/2011).(grifamos). Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: Número do 

Protocolo: 39572 Data de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - 

SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PAGAR O 

DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - REFORMA DO ATO 

SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO DA CONDENA ÇÃO 

COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO DA DECISÃO 

COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO 

SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. A repetição em dobro do 

indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STF 

pressupõe má-fé do credor. Assim, inexistindo provas neste sentido, 

impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador. (destaque 

nosso). Tribunal de Justiça do Mato Grosso Data de Julgamento: 

15/09/2008 Ementa: Número do Protocolo: 71793 Magistrado: DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS A EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E 

EXIGIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES - "QUANTUM" DEPENDE, 

EXCLUSIVAMENTE, DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DEMONSTRATIVO DO 

CRÉDITO VÁLIDO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Liquidez, certeza e exigibilidade como requisitos 

para execução de título judicial, vêm consubstanciados na existência da 

sentença condenatória, demonstrativo do valor originário e acessórios do 

débito válido, cujo valor é apurado por simples cálculo aritmético. Somente 

se pode cogitar na aplicação do regramento contido no art. 940 do Código 

Civil, se houver prova cabal da má-fé daquele que demandou por dívida já 

paga. Honorários advocatícios são consequências exclusivas da derrota 

em processo judicial e quando se apresentam módicos e não se situam 

como exagerados ou injustos segundo prescreve as regras processuais, 

devem ser mantidos Data: 15/09/2008. (destacamos). Tribunais Regionais 

Federais Região: 4 Número do Processo: AC 200471100015321 Data de 

Publicação: 22/07/2009 Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Ementa: Região: 

Número do Processo: AC 200471100015321 AC - APELAÇÃO CIVEL 

Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA 

Fonte: D.E. 22/07/2009 Decisão: Vistos e relatados estes autos em que 

são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às 

apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam 

fazendo parte integrante do presente julgado. Data de Publicação: 

22/07/2009. Data: 30/06/2009. EMBARGOS DO DEVEDOR. CEF. BANCO 

MERIDIONAL DO BRASIL. CEDÊNCIA DE ATIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL FORMADO ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE. ART. 940 DO CCB. 

INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1- A aplicação do art. 

940, do CC/2002, depende da comprovação da má-fé por parte do credor. 

2.- Tratando-se de execução de sentença condenando ao pagamento de 

honorários advocatícios, lançada em ação em que sucumbente o Banco 

Meridional do Brasil, que cedeu contratualmente seus ativos à CEF, resta 

patente a ilegitimidade passiva dessa para o feito, uma vez que sua 

relação com o banco se reduz em mera operação de aquisição de 

créditos, inexistindo relação com as obrigações assumidas anteriormente 

à liquidação. Referência Legislativa CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002 

LEG-FED LEI-10406 ANO-2002 ART-940 LEG-FED SUM-159 STF CPC-73 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 LEG-FED LEI-5869 ANO-1973 

ART-568 INC-1.”(grifo nosso). Outrossim, o pedido de indenização por 

danos morais não merece a mesma sorte, visto que inexiste nos autos 

prova de que o autor tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como 

porque o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por 

danos morais, como bem recomendam as lições pretorianas a seguir 

transcritas: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA AO RÉU. DANO MORAL 

AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005587209, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 08/10/2015). (destacamos). INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS IRREGULARES. 

Danos morais. Ausência de comprovação de abalo moral suscetível de 

reparação. Inocorrência de restrição creditícia. Indenização pelos danos 

morais indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Tribunal de 

Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10180834120148260007 SP 

1018083-41.2014.8.26.0007 Orgão Julgador 17ª Câmara de Direito Privado 

Publicação 29/04/2015 Julgamento 28 de Abril de 2015 Relator Afonso 

Bráz Ementa). (destacamos). CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. 

DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA COM VALOR DE MULTA PARA O 

CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. EMISSÃO DE FATURA SEM 

MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A parte autora postulou 

desconstituição de fatura com multa contratual devido ao cancelamento de 

suas linhas telefônicas, emissão de nova fatura com a isenção da multa, 

além de indenização por danos morais. 2. Dano moral não configurado, 

pois o descumprimento contratual não gera, de regra, essa espécie de 

prejuízo, e no caso concreto não se demonstrou ofensa a nenhum atributo 

da personalidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004418059 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

12/12/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/12/2013). (destacamos). DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de DECLARAR inexistentes os débitos pagos indevidamente 

pelo autor à requerida e DETERMINAR que a ré o restitua, de modo 

simples, o valor de R$ 1.036,54 (um mil, trinta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao 

mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data 

do pagamento indevido. Em face da sucumbência recíproca, nos termos 

do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 
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causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas 

entre os litigantes na proporção de 40% (quarenta por cento) pelo autor e 

60% (sessenta por cento) pela ré, verba cuja exigibilidade por parte da 

autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, no prazo legal, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004581-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYKELLEN GONCALVES TESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004581-93.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NYKELLEN 

GONCALVES TESTA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por OMNI S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, em 

desfavor de NYKELLEN GONÇALVES TESTA, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos. Alega o autor, em suma, que 

firmou com a requerida cédula de credito bancária, com cláusula de 

alienação fiduciária, para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, 

onde relata que a ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Instruíram a inicial documentos. Em decisão 

interlocutória de ID. 3709278 foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado nas mãos do representante legal da parte autora 

(ID. 10515312). Devidamente citada (ID. 10515221), a requerida 

apresentou contestação (ID. 10553310), pleiteando a concessão e 

invalidade da notificação, para, no mérito, pugnar pela aplicação da teoria 

do adimplemento substancial do contrato, e, ao fim, pela improcedência da 

demanda. A parte autora impugnou a resposta da ré, refutando os 

argumentos apresentados (ID. 12470926). Vieram-me conclusos os autos. 

Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Cuida-se, como dito, de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

NYKELLEN GONÇALVES TESTA. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, pois, além de a causa 

envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova 

documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. A 

respeito do tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “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). (destaquei) Portanto, tendo em vista que a 

presente demanda já se encontra madura para decisão, podendo ser 

resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, 

inciso I, do CPC, assim o faço, passando à sua análise. Inicialmente, 

importante deixar consignado que, nos termos da Súmula nº 297[1], do 

STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados 

com as instituições financeiras. Ademais, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Porém, in 

casu, desnecessária a inversão do ônus da prova, porquanto a análise do 

contrato é suficiente para o deslinde da questão. Pois bem, sobre a 

preliminar de necessidade de extinção da presente demanda, em virtude 

de haver CONEXÃO com ação revisional proposta pelo requerido em face 

da autora, sob o nº 1002743 - 18.2016.8.11.0003 e em trâmite na 3ª Vara 

Cível desta comarca, tenho que, ainda que tratem sobre o mesmo contrato, 

por serem diferentes o objeto e a causa de pedir não há conexão entre a 

ação revisional e ação de busca e apreensão, o que não autoriza a 

reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo inaplicável a 

extinção da presente e/ou sua remessa àquele Juízo Isto pois, não há 

conexão nem prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão 

e a revisional, porquanto são ações independentes e autônomas nos 

termos do parágrafo 8º do artigo 56 do Decreto-Lei n.911/69 Nesse 

sentido julgou o STJ: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI 

N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e 

apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de 

alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que 

deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações 

nem prejudicialidade externa.3. Recurso especial provido. (REsp 

1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008). (Grifamos). Sendo 

assim, AFASTO a preliminar em comento. No que tange à preliminar 

suscitando invalidade na notificação da requerida, igualmente não merece 

prosperar, vez que o entendimento jurisprudencial é manso e pacífico no 

sentido de que, em se tratando de alienação fiduciária regida pelo Decreto 

nº 911/69, a mora do devedor pode ser constituída pelo instrumento de 

protesto, este encartado aos autos no ID. 3684503. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA - 

CONSTITUIÇÃO POR MEIO DO PROTESTO - ADMISSIBILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS- FALTA DE 

COMPROVAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de alienação 

fiduciária regida pelo Decreto 911/69 a mora do devedor pode ser 

constituída pelo protesto do título na forma do artigo 2º § 2º do 

mencionado dispositivo legal. A alegação de cobrança de encargos 

contratuais abusivos deve estar devidamente demonstrada de forma que 

em contrário não se vislumbra a presença do fumus boni juris a justificar a 

pretensão recursal embasadora do agravo de instrumento (TJ-MT - AI: 

00197360720128110000 19736/2012, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/08/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012). (Grifamos). 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

MORA. CONSTITUIÇÃO POR MEIO DO PROTESTO - ADMISSIBILIDADE . 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de 

alienação fiduciária regida pelo Decreto 911/69 a mora do devedor pode 

ser constituída pelo protesto do título na forma do artigo 2º § 2º do 

mencionado dispositivo legal. 2. Recurso Provido. (TJ-BA - APL: 

05005328620178050039, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018). (Grifamos). Isto posto, 

REJEITO a preliminar sub oculis. Tendo em vista que não há mais questões 

preambulares a serem apreciadas e não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. A alienação fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário[2], em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Logo, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei[3]. Se houver 

inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem 

alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da 

liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do 

bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do 

credor). A respeito do tema, trago a baila os comentários do doutrinador 

André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A alienação fiduciária em garantia é um 
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contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra 

a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (destaquei). 

Ressalto que o tema encetado nesta demanda foi decidido em sede de 

recurso repetitivo[5], tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. (destaquei). Quanto à tese do 

adimplemento substancial, ventilada na contestação, ínvio seu 

acolhimento, eis que, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio 

do julgamento do Recurso Especial nº 1.622.555, firmou entendimento, que 

o pagamento da maior parte das parcelas nos contratos com cláusula de 

alienação fiduciária, não é capaz de afastar o que augura o Decreto-Lei 

911/69, ipsis litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 

PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 

COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E 

ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR 

EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 

REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 

DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO 

(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (Processo 

REsp 1622555 MG 2015/0279732-8. Órgão Julgador 2 - SEGUNDA SEÇÃO 

Publicação DJe 16/03/2017. Julgamento22 de Fevereiro de 2017. Relator 

Ministro MARCO BUZZI). (destaquei). Assim, ante a erudição emanada da 

Corte Superior, inacolho o pleito de adimplemento substancial do contrato 

em voga. Em contemplação aos documentos apresentados, observa-se 

que o autor exauriu a contento seu encargo probatório, por meio do 

contrato acostado (ID. 3684493), que confirma que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de cédula de crédito bancário com alienação 

fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a requerida encontra(va)

-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos acostados 

aos autos, mormente a planilha de débitos (ID. 3684506) e o instrumento 

de protesto (ID. 3684503). Destarte, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Coadunando com tal 

entendimento transcrevo os seguintes arestos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do 

bem nas mãos da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao 

pagamento das parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA 

IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio 

Abramovici, Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 05/05/2015). (destacamos) Agravo de instrumento. Busca e 

apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente 

comprovada. Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 

Regularidade. Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, 

ademais, foi citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. 

Depósito da parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se 
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mostra suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 

3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da 

dívida, com inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento 

consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recurso especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, 

Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 22/01/2015). (grifo nosso) Portanto, estando 

comprovada a relação contratual fiduciária, a mora da ré e inexistindo o 

pagamento do valor integral perseguido na inicial no prazo legal, deve ser 

acolhida a pretensão do autor, visto que presentes os requisitos legais 

exigidos para tanto. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e 

em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 

487, I e 344, ambos do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, 

declarando consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem 

móvel descrito na inicial, cuja apreensão de ID. 10515312, torna-se 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. DEFIRO a AJG postulada pela requerida na 

peça contestatória. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita aos 

benefícios da AJG. Preclusas as vias recursais e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] SÚMULA 

N. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. [2] Geralmente é uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª Seção. REsp 

1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005409-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005409-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DAS 

PETIÇÕES IDS. 27052323 E 27109471, E DOCUMENTOS,PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003333-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA,NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 441132 Nr: 9801-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI GONCALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis, julgo parcialmente procedentes os embargos de terceiro. 

Determino que a embargada indenize a embargante pelas acessões 

realizadas no imóvel, cujo montante será apurado em liquidação de 

sentença. A reintegração da posse no imóvel pela embargada somente se 

efetivará após a devida indenização. Considerando que as partes 

decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 20, § 

4º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Transitada em julgado, junte 

cópia desta decisão aos autos da ação declaratória de rescisão de 

contrato em apenso, desapense e encaminhe ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias." No auto de avaliação à fls. 320, o Meirinho 

concluiu que:"(...)V) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O IMÓVE: 3 

quartos, 1 cozinha, 1 sala despensa, 1 área nos fundos, churrasqueira, 

na laje e cerâmica.Valor da avaliação: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil 

reais). .(...)" Pelo dispositivo final, vê-se que a embargada somente será 

reintegrada na posse do imóvel, objeto da lide, após a indenização das 

acessões.A reparação devida à embargante/credora, portanto, é de R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais), valor da avaliação, devidamente 

homologada pelo juízo, cujo decisum, de há muito, transitou em julgado.Os 

juros mora e correção monetária, de seu turno, incidem a partir da 

avaliação.Encaminhe os autos à contadoria judicial para apuração do 

quantum debeatour atualizado, devendo ser observado os termos desta 

decisão.Após, digam as partes.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.019.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445964 Nr: 1146-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAT RETIFICA DE MOTORES LTDA, 

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA RODRIGUES

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 180.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 23 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 439442 Nr: 8109-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: THIAGO PRADINES MARCANTONIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 439442

 Vistos etc.

Intime a credora, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, pelo DJE, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 392972 Nr: 6496-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI, HELIL FARIA DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIARIO REGIONAL, EDUARDO RAMOS, 

GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA, ANTONIA GRACIELA RAIDÉ 

POZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 704. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 27 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 751376 Nr: 8494-71.2014.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BATISTA MENDONÇA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 751376

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do demandado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há quase 06 (seis) 

anos sem que a autora consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 

115/117 e 119/120.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 784090 Nr: 7785-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ALMEIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 784090

Vistos etc.

 B V FINANCEIRA S/A CFI, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra RAUL ALMEIDA PRADO, 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.

As diligências realizadas para a citação do requerido, restaram 

infrutíferas.

 Após várias tentativas de citação, a autora não logrou êxito em obter a 

atual paradeiro do automotor e do demandado.

Intimada na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, a requerente quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

demandante em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito, embora devidamente intimada.

 Registra-se que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2015, porém, 

até a presente data, a autora não conseguiu promover os atos 

necessários para a efetiva citação do demandado e apreensão do veículo, 

objeto da lide.

In casu, visível é a falta de interesse da requente em atender a 

determinação judicial, haja vista que a ausência de providências da parte 

em fornecer o atual paradeiro do demandado e a localização do bem, 

impossibilita o desenvolvimento válido e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária 

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, 28 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 914301

Vistos etc.

A teor da certidão à fls. 381, intime a credora para promover o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 849987 Nr: 11399-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL COMERCIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA 

LTDA, MARCOS SANTOS DA SILVA, PAULO CESAR SOARES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 849987

Vistos etc.

Considerando que a excipiente não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro dos exceptos, defiro o pedido à fls. 92/93. Determino seja 

realizada pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Renajud, objetivando a 

localização do atual endereço deles, réus.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 332074 Nr: 2775-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AVELINO PIRES, ROALDO JORGE 

PIRES

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

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 332074

Vistos etc.

Considerando que o autor não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro dos executados, defiro o pedido à fls. 427/428. Determino seja 

realizada pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, 

objetivando a localização do atual endereço dos devedores.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 726349 Nr: 7282-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, HOJE TRANSPORTES LTDA ME, 

ALCIDO NILSON, TEREZINHA GENTIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 726349

Vistos etc.

Considerando que o credor não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro do executado ALCIDO NILSON, defiro o pedido à fls. 192. 

Determino seja realizada pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Infojud, 

objetivando a localização do atual endereço do devedor, qualificado na 

inicial.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830564 Nr: 6000-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO, Cpf: 

11418148709, Rg: 204627749, Filiação: Jurema Conceição Silva do 

Nascimento e Robson José do Nascimento, data de nascimento: 

16/03/1984, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, solteiro(a), aux. de 

limpeza, Telefone (66) 99943-5364. 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: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia. Condeno ROBERTO JOSÉ 

DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, inscrito no CPF nº 

114.181.487-09, portador do RG nº 204627749 SSP/RJ, filho de Robson 

José do Nascimento e Jurema Conceição Silva do Nascimento, residente e 

domiciliado a Rua W 11, nº 14, Bairro Sagrada Família, nesta urbe, como 

incurso nas penas do artigo 54, caput da Lei nº 9.605/98, razão pela qual, 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal. Analisadas as diretrizes 

do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com atitude 

consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de 

reprobabilidade em sua conduta; as circunstâncias são normais à espécie; 

as consequências são graves uma vez que sua atitude causa dano ao 

meio ambiente e à sociedade; não há que se falar em comportamento da 

vítima, pois esta é a própria coletividade. À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente, fixo as penas base da seguinte forma:a) para 

o delito do artigo 54, da Lei nº 9.605/98, em 01 ano de reclusão e 

pagamento de 10 dias multa, no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; b) não concorre circunstâncias 

agravantes ou atenuantes. Em consonância com o disposto no artigo 33, 

parágrafo 2º, "c", do Código Penal, o Réu deverá cumprir a pena privativa 

de liberdade anteriormente dosada em regime aberto. No entanto, verifico 

que na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o Réu 

preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando 

ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, 

observado o disposto no artigo 44, § 2º, 1ª parte e na forma do artigo 46, 

ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada 

por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 

comunidade, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na 

situação evidenciada, devendo se dar mediante a realização de tarefas 

gratuitas, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, em local a 

ser designado pelo Juízo da Execução. Ao Juízo das Execuções Penais, 

após o trânsito em julgado dessa decisão, em audiência admonitória a ser 

designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de 

serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia 

da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório 

circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência 

ou falta disciplinar do condenado. Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: Lance o 

nome do réu no rol de culpados; e,Suspendam-se os direitos políticos 

enquanto durarem os efeitos desta decisão. Em razão da condenação 

imposta ao denunciado, decreto o perdimento do valor da fiança (R$ 

880,00) visando a reparação do dano ambiental causado, cuja quantia 

deverá aplicada em projetos ambientais a serem aprovados por este 

juízo.Determino que os valores recolhidos nos autos (fls. 25) permaneçam 

depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos ambientais, a 

serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da 

CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na execução da pena de prestação 

pecuniária decorrente de infração ambiental, os valores serão recolhidos 

em conta judicial únicavinculada à unidade gestora, com movimentação 

apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito da Vara do 

Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o 

recolhimento em cartório ou secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação 

pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade pública ou privada 

com finalidade socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à 

segurança pública, à educação, à saúde, desde que estas atendam às 

áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” 
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(grifei)O processo será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido montante em livro próprio.Pelas mesmas 

razões, determino o perdimento da aparelhagem de som, descrita no 

Boletim de Ocorrência à fls. 21/22 e Relatório Técnico à fls. 23/24, para 

doação a IGREJA DEUS É A VERDADE - Localizada na Rua Augusta 

Augustinho Figueiredo, nº 1144, Vila Itamarati, nesta cidade, Pastor Israel 

Juvêncio da Silva – Fone: 66-99975-6817.Publique. Registre. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis, 24 de junho de 2019.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795715 Nr: 12693-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIVAILTON DA SILVA TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RIVAILTON DA SILVA 

TOMAZ, Cpf: 04259205188, Rg: 23308400, Filiação: Maria Rivaneide 

Nunes da Silva e Antônio Telez Tomaz, data de nascimento: 02/08/1992, 

brasileiro(a), natural de Milagres-MT, solteiro(a), aux. de almoxarifado, 

Telefone (66) 99722-4405. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, promove uma Ação em desfavor do denunciado FRANCISCO 

RIVAILTON DA SILVA TOMAZ, onde consta nos autos, que no dia 

25/07/2015, por volta das 23:30 hrs, na Rua José Reis Sales, Nº 701, 

Bairro Residencial Três Américas, em Rondonópolis-MT., o denunciado 

causou poluição sonora em nível tal que podia reultar em danos à saúde, 

eis que emitiram ruídos por meio de aparelhagem de som que foram 

medidos em 111.4 decibéis, conforme Relatório Técnico nos autos.

Despacho: CD. PROC. 795715Vistos etc.Recebo a denúncia contra os 

acusados dando-os como incurso nas sanções nela mencionada.Cite com 

as advertências legais, para apresentarem resposta a acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Uma vez citados os denunciados e caso não 

constituam defensor e nem apresentem resposta a acusação, nomeio, 

desde já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para 

patrocinar os interesses dos infratores (art. 396-A, §2º, CPP), bem como 

para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. 

Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 21 de outubro de 2016.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 752655 Nr: 9117-38.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA SERVICOS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Código nº 752655

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Jones Antônio Pagno

Executada: Ricardo de Souza Serviços-ME

Vistos etc.

JONES ANTÔNIO PAGNO, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de RICARDO DE 

SOUZA SERVIÇOS-ME, também qualificada no processo, visando receber 

a importância de R$ 96.791,18.

 As partes entabularam acordo, o qual restou homologado judicialmente 

(fls. 270). O exequente comparece aos autos e informa o cumprimento 

integral da avença e pugna pela extinção do feito (fls. 273). Vieram-me os 

autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Determino, desde logo, a baixa das penhoras sobre os 

bens móveis listados à fls. 233, com a retirada do devedor do encargo de 

fiel depositário, bem como, a baixa da restrição sobre o veículo descrito à 

fls. 245. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, 

cumpra o item III da decisão à fls. 270.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CAROLINE ANDRADE TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELE ALVES DE OLIVEIRA OAB - 031.274.591-57 (REPRESENTANTE)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Código Processo nº 1001225-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida 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$ 519,30 (quinhentos e 

dezenove reais e trinta centavos) e R$ 2.295,34 (dois mil duzentos e 

noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Requer ainda, que a ré 

se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como 

suspenda as cobranças das faturas acima mencionadas. 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 nas faturas 

constantes no Id. 28492688 e Id. 28493805 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 
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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, tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/2021295-7, 

bem como se abstenha de inserir o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, 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. Defiro o pedido 

de justiça gratuita, haja vista 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/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001366-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MIKAELA SALDANHA (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 (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Código Processo nº 1001366-70.2020.8.11.0003 Vistos etc. A 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 

30.09.2019 foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para 

cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 800,10 

(oitocentos reais e dez centavos) e R$ 2.968,02 (dois mil novecentos e 

sessenta e oito reais e dois centavos). Requer ainda, que a ré se 

abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. 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 na fatura constante no Id. 28572604 (página 03/04), sendo, portanto, 

discutível o valor na faturasde 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 
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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. 6/2274552-5 no prazo de 24h, bem como que a requerida se abstenha 

de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes com 

fundamento nas faturas litigiosas. Para o caso de descumprimento, fixo 

multa diária, 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. 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. 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001130-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Código Processo nº. 1001130-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Ante a 

manifestação da requerente constante no Id. 28500770, comunicando que 

não houve o cumprimento da liminar deferida em plantão judicial (Id. 

28425968 – página 01/10), mesmo estando a requerida devidamente 

intimada da decisão judicial (Id. 28425968 – página 11), determino que a ré 

seja novamente intimada para proceder com o restabelecimento da energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/881575-5, no prazo de 12h. Para o 

caso de descumprimento da determinação acima, mantenho a multa por 

hora no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), conforme fixada no na decisão judicial. 

Cumpra a presente decisão, se necessário, pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Expeça o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001296-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001296-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001018-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001018-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Anteriormente à análise do pleito liminar, intime-se o 

administrador judicial da recuperanda para se manifestar sobre a 

essencialidade do bem, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação 

nos autos, vistas as partes para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001297-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001297-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI 

REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 
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excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001309-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001309-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI 

REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001306-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001306-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001364-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001364-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001375-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYNEIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001375-32.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSYNEIDE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001333-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001333-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda a juntada de histórico de 

pagamentos da unidade consumidora, extraído diretamente do site da 

empresa requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento da liminar. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771083 Nr: 2732-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL AGRICOLA LTDA

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

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422528 Nr: 4800-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, 

LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734562 Nr: 14334-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 NTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência complementares do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

de fl.279. Devendo o valor ser depositadoem nome de JOSEVAN MOREIRA 

MESQUITA, mediante guia a ser emitida no site do TJMT, e posteriormente 

transferencia para conta corrente 14.262-x agência 3037-6 Banco do 

Brasil, 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.: 734562 Nr: 14334-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Intimação do patrono da parte autora para manifestar-se em relação a 

certidão de fl.279, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793292 Nr: 11585-38.2015.811.0003

 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: RUBENS DO ROSARIO MARQUES, MARCIA ROSALIA 

PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA MARQUES DE MELO, 

ESPÓLIO DE JOARES DE MELO, MARIA AUGUSTA MARQUES DE MELO, 

TAMARA MARQUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT

 INTIMAÇÃO das partes acerca do retorno dos autos à 1ª Instância para, 

no prazo legal, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800652 Nr: 14639-12.2015.811.0003

 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: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, FREDOLINO KELLER, 

BANCO DA AMAZONIA S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETROLEO S/A, LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, SABIN - SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

JAN S/A, CHEMINOVA AGRO BRASIL LTDA, SERRALGODAO COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, BOM 

JESUS AGROPECUARIA LTDA, BAYER S.A, HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, TRATORTECMAQ MECANICA E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, NOVAURORA MAQUINAS 

AGRICOLAS, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA, PLAST LONA 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, SECCO VIEIRA E CIA LTDA, SIGNODE 

BRASILEIRA LTDA, BANCO BRADESCO S.A, CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS 

SANTO ANTÔNIO, THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

HÉLIO FRANCOLINO DOS SANTOS, MONTE SUL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA, AFARE I - 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, VALDOIR SLAPAK, SANTA MARIA ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AIR TRACTOR INC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT/5.447, ALINE DE 

OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, ALVARO SILVA BOMFIM - 

OAB:SP/228.269, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CARINA MOISES 

MENDONCA - OAB:SP/210.867, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO 

- OAB:PR/25009, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:MT/8.244-B, 

DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:OAB/MT15961, EDSON CRIVELATTI 

- OAB:8887, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - OAB:SP 80.433, FLAVIA CRISTINA 

M DE C ANDRADE - OAB:106895, GABRIEL LUIZ SALVADORI DE 

CARVALHO - OAB:107460/SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:7245, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, JOAO 

BATISTA DE ARAUJO E SILVA - OAB:MT/4.208-A, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:MT/10962-B, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JOÃO PAULO GARCIA - OAB:OAB/ PR 66.039, JOEL 

CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42.855, JONAS DANIEL ERCEGO - 

OAB:85151, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUIZ ALCESTE DEL 

CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, LUIZ GUSTAVO JORDÂO 

NATACCI - OAB:221.683/SP, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL 

- OAB:OAB/ 351233, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.584-A, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, MONICA 

MENDONÇA COSTA - OAB:SP/195.829, RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:8974-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT, TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor dos requerimentos apresentados na petição da 

recuperanda, juntada às fls. 5143/5146, hei por bem em DETERMINAR:

01 – Que seja efetuada a intimação do Administrador Judicial dos 

recuperandos para que, antes de atender à ordem contida na decisão 

judicial de fls. 5142, manifeste-se sobre os pedidos formulados em fls. 

5143/5146, no prazo de 10 dias;

02 – Que, após aportar ao feito mencionada manifestação, seja dada vista 

dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, também possa 

emitir o seu parecer quanto às alegações e pleitos dos recuperandos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000786-40.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: VALTEIR RIBEIRO 

DOS SANTOS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo até o decurso do prazo para pagamento da integralidade da 

dívida, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaco, desde já, 

que a contagem do prazo para pagamento do débito inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida, se lhe aprouver; ou contestar 

a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016616-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016616-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NELSON PEREIRA DO CARMO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I 

– Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 10:00 horas. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 
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dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada, em razão do débito objeto deste feito, para: a) se abster de 

suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha 

ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); b) 

se abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo de 05 dias). Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001320-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001320-81.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA 

GAMARRA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de ação de jurisdição voluntária. Dessa forma, declino da 

competência para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001327-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA VERA CRUZ DE CARVALHO OAB - 932.778.063-91 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOVERAMA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001327-73.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: MARIA VERA CRUZ DE CARVALHO REQUERIDO: 

MOVERAMA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - 

ME Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

feito endereçado ao Juizado Especial. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para um dos Juizados Especiais desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007717-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HABIQUEILA DUARTE SANTANA (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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007717-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: HABIQUEILA DUARTE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 1.148,63, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “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 
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menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 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. § 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, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor se recusou a lançar a sua assinatura(inciso I); - A requerida 

não carreou aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação 

técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III);e - A requerida não 

apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV); Deste modo, embora 

o TOI registre que o consumidor se recusou a lançar a sua assinatura, o 

que induz à presunção de fraude, há que se ter em conta que não existem 

outras provas nos autos que possam fortificar essa presunção. É que a 

requerida não carreou ao feito a comprovação de que observou todos os 

procedimentos exigidos pela lei, de modo a privilegiar os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, 

prevê em seu inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar 

relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor 

ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a 

perícia técnica de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou 

aos autos nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação 

suficiente da fraude alegada. Sem contar que sequer foi juntado histórico 

de consumo que demonstrasse que, após a substituição do medidor, em 

17/05/2018, pudesse ser percebida alteração significativa nos registros 

da UC da autora, afastando a possibilidade do medido estar fraudado 

anteriormente. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA 

POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à 

concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção 

realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, 

mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao 

consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados 

pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor 

do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 

0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. (...).” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO 

INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no 

DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da 

transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de 

consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido 

débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$1.148,63, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009057-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RICARDO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009057-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: EDUARDO RICARDO 

SOARES Vistos e examinados. O embargante alega contradição existente 

na decisão proferida no Id. 22923516 em relação ao prazo para purgação 

da mora. Pois bem, assim dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 
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firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Os Embargos são tempestivos, 

motivo por que deles conheço. Analisando os autos, contudo, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, I, II, III, do CPC. 

Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial 

eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro 

material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de declaração são 

destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem 

por fim a integração da decisão e; na última hipótese a correção de erro 

material, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório 

propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc. No 

caso dos autos, o prazo para purgação da mora de 05 (cinco) dias 

contados a partir da citação está em consonância com o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal do Estado de Mato Grosso, devidamente 

colacionado na decisão atacada. Assim, sem que se aponte erro material, 

contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à 

argumentação desenvolvida no ato decisório impõe-se o não acolhimento 

dos embargos. Em face ao exposto, conheço e rejeito os presentes 

Embargos de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001395-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

SILVA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001208-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001208-15.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSINO PEREIRA GUIMARAES REQUERIDO: DETRAN MT, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, 

CITE-SE a parte requerida, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001254-04.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA BENTO RIBEIRO REQUERIDO: CMC 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. Em análise ao 

preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com 

o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001251-49.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico 

a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO 

ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código 

de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012806-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT20445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANLAER PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012806-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VANLAER 

PEREIRA GUIMARAES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

pela parte autora em desfavor da parte requerida, ambas descritas e 
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qualificadas nos autos. Compulsando o feito observo que o Juizado 

Especial não é competente para processar e julgar a presente ação, vez 

que se trata de Ação Monitória que é sujeita aos procedimentos especiais 

elencados pelo nosso diploma Processual Civil. Compreende o Enunciado 

nº 8 do FONAJE: ENUNCIADO 8 - As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Assim, em observância ao princípio da celeridade que rege o Juizado 

Especial, RECEBO A PRESENTE COMO AÇÃO RECLAMATÓRIA, vez que 

assim preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, todos do Código de Processo Civil. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

reclamada(s) dos termos da presente ação, consignando-se as 

advertências legais. Intimem-se as partes para comparecem à audiência 

conciliatória já designada. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e de rol de 

testemunhas a serem oportunamente ouvidas. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - 009.618.191-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

01 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000494-55.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. RECEBO a petição 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. Assim, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes 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 (art. 344, 

CPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias 

se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012078-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CORREA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012078-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELE CORREA REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012246-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012246-58.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA PAVONI 

DE CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se 

houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para 

apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça 

defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou 

contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016920-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PERES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

PURO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SILMARA CRISTINA PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016920-79.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADRIANA PERES DE BARROS EXECUTADO: PURO SABOR 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SANDRO ANTONIO 

PORFIRIO, SILMARA CRISTINA PORFIRIO Vistos, etc. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no 

mandado de citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o 

senhor Oficial de Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens 

suficientes a quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) executado(s) para comparecer à 

audiência de conciliação designada, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º. da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012400-76.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012400-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILMA EURIPEDES DE QUADROS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012415-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FERREIRA PAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012415-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERSON FERREIRA PAES JUNIOR REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012420-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE MEDEIROS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012420-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIANA DE MEDEIROS TORRES REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012417-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012417-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012442-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE SAN PEDRO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012442-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ETIENE SAN PEDRO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012287-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE DOS SANTOS CANTAO COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012287-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEILIANE DOS SANTOS CANTAO COLARES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012292-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012292-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA MENDES PEDROSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012412-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012412-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004805-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALCIDES SPOSITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CHIOCA OAB - SP352788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004805-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ALCIDES SPOSITO 

JUNIOR REQUERIDO: THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se desta de mandado. Depois 

de cumprida, devolva-se a presente carta precatória ao juízo deprecante, 

com as homenagens deste juízo, observadas as formalidades legais. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011906-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011906-17.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: ROGERIO CESAR BATISTA Vistos, etc. Verifico 

que não fez acompanhar a petição inicial documentos hábeis para a 

cobrança do crédito. Assim, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para adoção das providências necessárias ao regular 

andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012444-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012444-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012453-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE BENEDITA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012453-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUNICE BENEDITA DE LARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001382-24.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

5 (cinco) dias, emendar a inicial, a fim de fornecer o comprovante de 

transferência de titularidade da unidade consumidora, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, volte-me concluso. 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: 1015769-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSANDRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (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)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28659502), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014992-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAZOLLA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28659527), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014191-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FALENE FERREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOFT TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28659540), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012537-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012537-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIA JESUS DE SOUZA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012842-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012842-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VIRGINIA MARIA DOS ANJOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ‘Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Tributos Cumulada com Repetição de Indébito’ proposta 

por VIRGINIA MARIA DOS ANJOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, buscando ver reconhecida a não incidência de ICMS sobre a 

Tarifa de Uso de Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de 

Uso de Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD). Os autos vierem 

conclusos para despacho inicial. Pois bem, no presente caso há que se 

determinar a suspensão do presente processo. Explica-se. A matéria 

objeto da presente demanda esta afeta ao rito dos recursos repetitivos, 

segundo decisão proferida em 28/11/17, nos autos do RESP 1.692.023/MT, 
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sob a relatoria do Min. Herman Benjamin. A referida decisão determinou a 

suspensão de todas as ações em tramite no território nacional, nos termos 

do art. 1.037, II, do CPC), até o julgamento final dos recursos 

representativos da controvérsia. Salienta-se que a delimitação da tese 

controvertida foi no seguinte sentido: [...] questão atinente à inclusão da 

Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS; Portanto, denota-se que a tese é exatamente a 

matéria tratada no presente feito, de modo que há suspensão do mesmo é 

medida que se impõe. Assim, DETERMINO a suspensão do presente feito 

até julgamento final do recurso repetitivo atinente a matéria objeto da 

controvérsia. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008420-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON LUIZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES CASTANON OAB - SC40151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCIEL RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008420-24.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADILTON LUIZ BORGES EXECUTADO: ANTONIO MARCIEL 

RIBEIRO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013628-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FURTADO DARDENGO OAB - ES7067 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013628-23.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. 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: 1001191-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001191-76.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOEL BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

suspenda com as cobranças, bem como, abstenha de inscrever o nome 

do reclamante em órgão de proteção de crédito, até março de 2020, 

devendo assim manter a linha telefônica em aberta n º (66) 98407-4147. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

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

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Quanto 

a fumaça do bom direito, aduz a parte autora utilizar-se dos serviços de 

telefonia da empresa reclamada, através do telefone celular n º (66) 

98407-4147, utilizando o plano vivo controle, pagando cerca de R$ 29,99 

(vinte nove reais) por mês. Ocorre que, possui uma união estável com a 

Sra. Maria Arlinda Rodrigues dos santos, a qual realizou um acordo com a 

requerida perante o Procon conforme documento em anexo. Desta forma, 

ficou estabelecido a doação do credito para outras linhas telefônicas 

sendo uma destas a do reclamante, sendo desta forma abatido a partir de 

Agosto/2019, sete meses subsequente sem pagar as faturas telefônicas, 

Porém, no entanto vem sendo cobrado tais valores , conforme em anexo A 

verossimilhança das alegações está revelada nos documentos acostados 

aos autos. De outra banda, o perigo da demora mostra-se evidente, pois 

tais cobranças atentam contra a dignidade da pessoa humana das partes 

autoras, pois reduzem seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas 

que as mesmas sofrerão danos ainda maiores, se a tutela postulada for 

deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a iminência da 

continuidade de cobrança do referido débito. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão das 

cobranças discutidas na lide, até o julgamento final da lide. Outrossim, 

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, abstenha-se de negativar o nome do Requerente nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, com relação ao débito em discussão até o final da 

presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 
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dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001169-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001169-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARLUCIA DA SILVA REU: ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular pedido de tutela de urgência requerendo que a parte 

autora entregue o material de construção já pago pela requerente, descrito 

no comprovante fiscal como TERCA 100 X 40 X 15 CH 12 6 MT VERDE. 

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. 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). In casu, analisando detidamente 

a inicial e documentos com ela acostados, verifico a ausência dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isto porque, no caso 

vertente, pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a 

existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal medida 

pleiteada, assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 

6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA. No mais, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. 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 CÍVEL

Processo Número: 1001377-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CURSINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001377-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAELA CURSINO DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

RAFAELA CURSINO DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela para compeli-lo 

a prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida da enferma, a 

qual necessita do procedimento IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL 

(olho esquerdo). 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. 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. Por tais considerações, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício 

circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às 

seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização 

de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016870-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEVERSON CRISTIANO MOYA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. A parte autora formula 

em peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando que a 

empresa reclamada proceda com a exclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. 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 matriculado no dia 12/06/2019 no 

curso de tecnologia em serviços jurídicos, junto à requerida, sendo o 

curso fornecido 100% (cem por cento) online. Sendo assim, desde que 

realizou a matricula não conseguiu ter acesso em seu portal, visto isso, a 

parte autora procurou diversas vezes a requerida com intuito de resolver 

o problema, todavia, não obteve êxito. Ocorre que, diante disso seu nome 

foi negativado sem mesmo utilizar do portal do aluno. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer 

relação comercial que a parte autora queira celebrar, é 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. Cabe ressaltar 

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. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 
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rol de inadimplentes, 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 no prazo 

de 05 (cinco) dias, a exclusão de seu nome de todos e quaisquer 

cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC, até o final da 

presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência. 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. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001194-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRO LUIZ ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME Vistos, etc. Pleiteia na exordial, 

concessão de antecipação de tutela a fim de que a reclamada suspenda 

todas as cobranças, bem como, que se abstenha de inscrever o nome do 

reclamante nos órgão de proteção de crédito. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida 

devem estar sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de 

tutela, de início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão 

de tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta 

o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001400-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELE MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001400-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANIELE MARTINS DE PAULA REQUERIDO: TERRA 

NETWORKS BRASIL Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a reclamada abstenha de efetuar novos 

descontos em conta bancaria da requerente. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015160-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY SCHWEGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015160-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KIMBERLY SCHWEGER Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Vislumbra-se que 

trata-se de ‘Alvará Judicial’ ajuizada por KIMBERLY SCHWEGER 

objetivando o recebimento de valores de sua titularidade relativos ao 

PASEP, que aduz foram devolvidos pelo Banco do Brasil ao CODEFAT 

(Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Os autos 

vierem conclusos para recebimento da petição inicial. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Pois bem, in casu há 

que se reconhecer a inadmissibilidade do procedimento escolhido. 

Pretende a Autora o levantamento de valores por meio de alvará judicial, o 

qual trata-se de procedimento de jurisdição voluntária destinado ao 

recebimento de valores deixados em conta em razão do falecimento do 

seu titular, nos termos do que disciplina a Lei 6.858/80 em seu art. 1º, in 

verbis: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados 

e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Assim, tem-se que o 
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presente pedido não se enquadra nas hipóteses previstas na mencionada 

lei, eis que na verdade trata-se procedimento de jurisdição contenciosa. 

Assim, forçoso o reconhecimento da falta de interesse processual da 

parte Autora em razão da escolha da via inadequada para obtenção do 

seu direito. Registra-se, finalmente, que a falta do pressuposto processual 

é de ordem absoluta e pode ser declarada ex officio pelo julgador. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907621 Nr: 7534-76.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGOCM, JULIANA OLIVEIRA DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIEGO CARVALHO ALVES, para devolução dos 

autos nº 7534-76.2018.811.0003, Protocolo 907621, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001385-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLIANS LOPES 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO 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: 06/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 de janeiro 

de 2020 (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: 1001386-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FRANCISCA BURJACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001386-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SHIRLEY 

FRANCISCA BURJACK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 06/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (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: 1015232-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA MARANHA PASTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DR. ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA OAB-MT 12.452 E DRA. MARIA TERESA MARANHA 

PASTANA OAB-MT 18.444 DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 06/05/2020 ÀS 

15:40HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001378-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME ERIK OLIVEIRA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 07/05/2020 ÀS 

08:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013244-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIAH FIEL PEDROTTI (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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013266-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MOREIRA LOPES (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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012710-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANNA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013231-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DOURADO COSTA (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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012999-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EDGAR ROGÉRIO 

GRIPP OAB-MT 21.129 PARA, NO PRAZO DE QUINZE DIAS EFETUAR O 

PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA 

DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012933-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THANY MARCELA DO PRADO FURTADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DA PARTE AUTORA, DRA. KAROLINE 

PIMENTEL ALMEIDA OAB-MT 19.878 E DRA. KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA 

OAB-MT 21.022, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 07/05/2020 ÀS 08:20HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012169-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VINICIUS FURTADO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BRITO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001389-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KARINE BRITO 

TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: 

07/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1001390-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE SOARES DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001390-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNEIDE 

SOARES DA SILVA PEREIRA 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: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 07/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (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: 1001393-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001393-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

AUGUSTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 07/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001394-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001394-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIDNEY 

AUGUSTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 07/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001397-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA MARTINS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001397-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELAINE CRISTINA 

MARTINS MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001398-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIR FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001398-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVANIR 

FERREIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 

07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1011840-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA MANIFESTAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO TENDO EM VISTA O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011291-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DIAS 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:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE DEZ DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO TENDO EM VISTA O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011830-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA OAB-MT 13.245 PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE DEZ 

DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO TENDO EM VISTA O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012483-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CÂNDIDO NISVALDO 

FRANÇA COELHO JUNIOR OAB-MT 25.057 PARA, NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS 

PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012475-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CÂNDIDO NISVALDO 

FRANÇA COELHO JUNIOR OAB-MT 25.057 PARA, NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS 

JUDICIAIS, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012227-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERENI MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

JUDICIAIS SOB PENA DE PROTESTO TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012491-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CÂNDIDO NISVALDO 

FRANÇA COELHO JUNIOR OAB-MT 25.057 PARA, NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS, SOB PENA DE PROTESTO TENDO EM VISTA O TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012664-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAIRA BRENDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS 

JUDICIAIS SOB PENA DE PROTESTO TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA.

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 CLAUDIO 

LUVIAN DE SOUZA OAB-MT 16.715 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 07/05/2020 ÀS 13:40HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014518-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DE ARAUJO (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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA SENTENÇA PROFERIDA E 

PARA QUERENDO INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016041-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO BERNADINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. TURATTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN OAB-MT 23.139 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE DEZ DIAS TENDO EM VISTA O DECURSO DO 

PRAZO DE TRÊS DIAS SEM PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001410-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:APARECIDA DE 

FATIMA ESTEVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA 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: 

07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001067-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. DOS SANTOS PERFURACAO - EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO GODINHO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001080-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALERA FILHO TRANSPORTES LTDA-ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO LOGISTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 
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providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001046-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS OAB - 051.894.949-42 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001046-20.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de 

dados cadastrais da parte autora, na medida em que não há nos autos 

comprovante de endereço local em seu nome, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. 

Ademais, verifica-se dos autos dois tipos de petição inicial, as quais 

versam de fatos distintos, causando confusão quanto ao real objetivo do 

autor, seus requerimentos e as provas com as quais pretende comprovar 

suas alegações. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço local, 

legível e atualizado em seu nome, bem como para que defina qual peça 

inicial fará parte do litígio, a fim de adequar a peça vestibular aos termos 

exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001099-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001099-98.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE SANTOS DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Antes mesmo de analisar o pedido de tutela de urgência, INTIME-SE 

a parte reclamante para realizar as providências necessárias a fim de 

regularizar a representação, pois acosta aos autos instrumento 

procuratório em nome de terceira pessoa diversa aos autos. Desta feita, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente, através de seu patrono constituído, para em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo apresentar instrumento procuratório, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me os autos concluso para 

análise do pedido de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014911-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA CRISTINA ALVES REPOLI PRADO (REQUERENTE)

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014911-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELIA CRISTINA ALVES REPOLI PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Denoto dos autos que o preposto da empresa requerida compareceu a 

audiência de conciliação sem estar munido da carta de preposição, 

ocasião em que o reclamante postulou fosse declarada a revelia da 

empresa e fosse enviado o feito a julgamento. No entendo, os argumentos 

lançados pelo autor não merece prosperar, haja vista tratar-se de vício 

sanável, ou seja, passível de regularização. Desta feita, DEFIRO a juntada 

da carta de preposição. Para tanto, INTIME-SE o requerido, através de seu 

patrono constituído, para que no prazo de 02 (dois) dias, traga aos autos 

a respectiva carta de preposição, consignando advertência que, caso não 

observado este prazo, a empresa será declarada revel. Igualmente, 

DEFIRO prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento, 

conforme solicitado pelo patrono do reclamado em termo de audiência 

juntado aos autos (Id. 28525701). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001043-65.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CRISTIANE MARIA DOS SANTOS REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Compulsando detidamente 

o feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na medida em que 

não há nos autos comprovante de endereço em nome desta, o que vai de 

encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Neste diapasão, se deu a recomendação feita pelo 

Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do processo 

0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual seja: 

“Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção especial 

aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001143-20.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO REU: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Neste diapasão, se deu a 

recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do 

processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual 

seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção 

especial aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001188-24.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA REU: FRANCISCO ARAUJO 

DE FREITAS Vistos. Antes mesmo de analisar o pedido de tutela de 

urgência, INTIME-SE a parte reclamante para realizar providências acerca 

da regularização da representação, uma vez que não acosta aos autos 

instrumento procuratório. Outrossim, compulsando detidamente o feito, 

observo a insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não 

há nos autos comprovante de endereço em seu nome. Desta feita, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente 

para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar 

comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, bem como 

instrumento procuratório. Após, volte-me concluso com urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001381-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLÉBIO PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001381-39.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZAIRA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: CLÉBIO 

PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma deverá ser 

instruída com cópia dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo 

deprecante, prestando as devidas informações. Após, cumpridas as 

formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001367-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1001367-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK REQUERIDO: 

VALDINEIA AZEVEDO DE SOUZA Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma 

deverá ser instruída com cópia dos documentos necessários. 

Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando as devidas informações. 

Após, cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca 

de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006502-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006502-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIDALVINA GARCES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001427-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VIDALVINA 

GARCES DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA 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: 

07/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1001430-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001430-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLIANS LOPES 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO 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: 07/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (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: 1001435-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEANE SOUZA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001435-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORDEANE 

SOUZA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 07/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (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: 1001437-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GOMES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001437-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEIDIANE GOMES 

MONCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 07/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000387-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

MARINHO SANTANA GUEDES OAB - 260.099.191-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000387-11.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: MARINHO SANTANA GUEDES REQUERIDO: COMPACTA 

COMERCIAL LTDA Vistos. 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. 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. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001317-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR BATTISTI BERNARDES OAB - 559.384.001-63 (REPRESENTANTE)

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001317-29.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: IGOR BATTISTI BERNARDES REQUERIDO: AYMORE, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI 73043540115 Vistos. Considerando que a missiva foi 

distribuída erroneamente neste juizado, conforme informado pelo gestor de 

secretaria da Vara Única da comarca de Guiratinga, ARQUIVEM-SE os 

presentes, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001438-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIONE ESTEVAO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 11/05/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (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: 1001439-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001439-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLY 

FERREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ALLIEN CODE 

SISTEMAS E SOFTWARE 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 período matutino Data: 

11/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1001440-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001440-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATA LEITE 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 11/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001441-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NILSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001441-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANO 

NILSON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

11/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1001443-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001443-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS PINTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 11/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001444-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRUNO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001444-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY BRUNO 

DA SILVA BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 11/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1001446-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA RUFINO ROSA LIMA (REU)

HUGO WAGNER DE LIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1001446-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO MOURA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON 

ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, RAFAEL RODRIGUES SOARES, ARTHUR 

CREVELARI, IGOR MORENO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: HUGO 

WAGNER DE LIMA 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: 11/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (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: 1016254-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1016254-78.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:IVANI BISPO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 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 

redesignada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 11/05/2020 Hora: 13:00, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 30 de 

janeiro de 2020/JAF (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780320 Nr: 6336-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DELLEON SILVA ALVES, MARIA 

ENILDA DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:60

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Réu(s): Benedito Delleon Silva Alves, Cpf: 

02185522116, Rg: 1694906-4 SEJSP MT Filiação: Joao Alves de Oliveira e 

Maria Enilda da Silva Morais, data de nascimento: 21/02/1991, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua G, 

Quadra 5, Lote 22, Bairro: Jardim Casaldaliga, Cidade: Rondonópolis-MT

Réu(s): Benedito Delleon Silva Alves, Cpf: 02185522116, Rg: 1694906-4 

SEJSP MT Filiação: Joao Alves de Oliveira e Maria Enilda da Silva Morais, 

data de nascimento: 21/02/1991, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua G, Quadra 5, Lote 22, Bairro: 

Jardim Casaldaliga, Cidade: Rondonópolis-MT

Nome e cargo do digitador:José Aparecido Ferreira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:IV - Dispositivo

Diante do Exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Benedito Delleon Silva Alves, na sanção prevista no art. 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

 Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

1 - Dirigir veículo automotor, sem a devida permissão.

A primeira fase e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

nota se que a culpabilidade do denunciado é compatível ao tipo penal. 

Sendo possuidor de antecedentes criminais, conforme fls. 56/57. Os 

antecedentes criminais, embora desfavoráveis, não podem ser 

considerados para aumento de pena, para evitar o bis in idem, uma vez 

que a condenação do autor dos fatos pela prática de outro crime será 

utilizada como circunstância agravante, prevista no artigo 61, I do Código 

Penal. Nesse sentido a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A 

reincidência penal não pode ser considerada como circunstância 

agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’.

 Quanto à conduta social e a personalidade não há nos autos qualquer 

elemento que possa ser considerado em desfavor do denunciado. Os 

motivos não foram relevantes e às circunstâncias do crime não fogem à 

normalidade.

 No que tange às consequências do crime não extrapolam as naturais do 

delito. Por fim, quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para 

a realização do crime.

Destarte, fixo a pena-base do acusado em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, vislumbro a existência da agravante 

de reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e da atenuante de 

confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), uma 

vez que serviu de fundamentação para condenação sendo assim, 

mantenho a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase de fixação da pena, não há circunstâncias especiais de 

aumento ou diminuição de pena aplicáveis à espécie.

Diante desse quadro, torno definitiva a pena do acusado em 07 (sete) 

meses de detenção.

Considerando que a pena privativa de liberdade alcançou o montante de 

07 (sete) meses de detenção, fixo regime aberto para início do 

cumprimento de pena.

Substituição da pena.

Nos termos do inciso I, caput e § 3º do artigo 44 do Código Penal, aliado ao 

fato de que a pena fixada não ultrapassou o teto fixado no parágrafo 2° 

do art. 44 do mesmo Diploma Penal, substituo a pena privativa de liberdade 

pela pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), uma vez 

que a medida é socialmente recomendada.

1. O condenado deverá efetuar o pagamento da pena de multa, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do art. 50 do Código Penal, podendo ser 

parcelado este valor a requerimento da parte interessada.

Sem custas processuais.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença; expeça-se a guia de 

execução da Pena.

Lance o nome do autor dos fatos no rol de culpados.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III da 

Constituição Federal.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se

 Rondonópolis-MT 30 de setembro de 2019

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810208 Nr: 17962-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO AMORIM VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254/B

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Réu(s): Jose Augusto Amorim Vicente, Cpf: 

70691800120, Rg: 1376712-5 Filiação: Agostinho Euripedes Vicente e 

Marli Amorim Vicente, data de nascimento: 18/08/1983, brasileiro(a), 

natural de Pedra preta-MT, solteiro(a), tecnico de ordenadeira mecanica, 

Endereço: Rua 15 de Novembro, 1065, Centro, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código: 810208

Vistos.

Considerando que consta do pedido à fl. 107 a ausência temporária do 

autor do fato, determino seja expedido novo mandado para tentativa de 

intimação da sentença proferida nos autos.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, em 12 de setembro de 2019.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000844-43.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer onde a autora requer concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida providencie o estorno do valor 

que fora transferido de forma errônea em conta corrente de terceiro, 

através de transferência efetivada pela própria autora. 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 transferiu erroneamente o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de sua conta do Banco do Brasil à 

conta corrente de uma terceira pessoa. Esclareceu que o intuito era de 

transferir para conta da própria requerente, porem em outro banco, no 

entanto acabou transferindo para conta de um terceiro no mesmo banco, 

banco do brasil. Cabe ressaltar que o valor que fora transferido se refere 
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ao salário da autora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive pelo 

comprovante de transferência feito de forma equivocada. Por tais 

considerações, e considerando que a medida poderá ser modificada a 

qualquer tempo, DEFIRO O PEDIDO 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. 461, § 5° do Código de 

Processo Civil que o Banco requerido ESTORNE para a conta da 

requerente Ag. 0051-7 - CC. 880949), o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Para tanto, OFICIE-SE ao Banco do Brasil S.A., para 

informar da autorização do estorno do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para a agência 0051-7, conta corrente 880949, em nome da autora. 

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. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001380-54.2020.8.11.0003. 

AUTOR: IVALDETE SOUZA DOS SANTOS 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 UC 6/2664818-8. 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. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada 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 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 6/2664818-8, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, tão somente quanto às faturas nos valores de R$ 2.071,92 

(dois mil setenta e um reais e noventa e dois centavos) e, R$ 2.141,02 

(dois mil cento e quarenta e um reais e dois centavos) ambas com 

vencimento em 30/11/2019, referentes à recuperação de consumo, 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO 

SICREDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001184-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILSON TELES DA SILVA REQUERIDO: CONFEDERACAO 

INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI Vistos. 

Cuida-se de Ação de Reparação de Dano Moral onde o autor postula 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida dê baixa 

na alienação fiduciária que foi inserida junto ao seu veículo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, bem como 

das razões apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos 

requisitos que possam amparar a tutela vindicada. Isso porque, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providencia 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, tendo em vista que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias que tornam 

temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o 

aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. Destarte, 

entendo que no presente caso a prévia citação da requerida afigura-se 

medida útil e necessária, visto que a cognição sumária do direito e a 

antecipação da tutela devem estar em consonância com o ordenamento 

processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de 

Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é 

medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 
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alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016475-61.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISNEL LEITE DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata suspensão das faturas objetos da lide, bem como para que se 

abstenha de incluir o NOME/CPF da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/98820-4. 

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. Desta feita, cumpra-se o Enunciado 157 

do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o 

pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a 

fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova 

redação – XXXIX Encontro - Maceió-AL).” 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 do tal débito, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive pelo histórico das faturas anteriores anexadas a peça vestibular. 

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. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

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. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, 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 promova a SUSPENSÃO DA FATURA objeto da lide, 

bem como ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante UC 6/98820-4, assim como 

SE ABSTENHA de incluir seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito e, 

caso o tenha feito que retire no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Mister consignar que as 

determinações desta decisão referem-se tão somente ao débito objeto 

desta ação, no valor de R$ 1.080,29 (um mil oitenta reais e vinte e nove 

centavos), com o vencimento em 30/12/2019. 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001209-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001209-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINEIDE SANTANA BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral onde a parte autora 

postula concessão de tutela de urgência para que a requerida exclua seu 

nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, pois desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 
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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 evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação do nome do autor e a 

afirmação dele de que não possui relação comercial com a requerida, pois 

nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, os extratos dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, no valor 

de R$ 458,12 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), 

referente ao contrato de nº 0000899994482790, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, 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, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVAN FRANCISCO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

332 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001084-32.2020.8.11.0003. REQUERENTE: AURIVAN FRANCISCO 

DUARTE REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Cuida-se de 

Ação de Reclamação onde a autora postula pela concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de incluir seu 

NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos. 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 contrato junto à 

instituição requerida para cursar Engenharia de Produção, no entanto, no 

4º semestre se viu forçado a trancar o curso por motivos financeiros. 

Esclarece ainda que também celebrou junto à faculdade contrato de 

financiamento próprio, o qual veio a inadimplir, gerando débitos que não 

tem conseguido saldar. No entanto, reconhece o saldo devedor e pretende 

satisfazer tal dívida, contudo, não consegue saldá-la de uma única vez. 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 à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo assim, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a reclamada SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF da 

autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente no que refere ao 

registro acadêmico de nº 5448875524, do curso de Engenharia de 

Produção, no valor de R$ 8.428,48 (oito mil quatrocentos e vinte e oito 

reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 12/08/2019, 

referente ao boleto bancário de nº 8730012881910, 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, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-61.2020.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001095-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARINALDO BRAGA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral onde a parte autora postula concessão de 

tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, pois 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 
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relação comercial com a requerida, pois lega nunca ter contratado os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, os extratos dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo assim, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO 

que a empresa requerida RETIRE o nome da parte reclamante dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Registro que a tal 

determinação refere-se tão somente aos débitos objeto desta ação, qual 

seja no valor de R$ 169,85 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e 

cinco centavos), referente ao contrato de nº 0222516933, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, 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, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001144-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEUNICE VIRGEM FERREIRA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Cuida-se de Ação de Inexistência de débito c/c 

Danos Morais onde a parte autora postula concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que o 

débito cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega 

em síntese, que teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, 

por parte da empresa requerida, no entanto a requerente juntou nos autos 

comprovante de pagamento referente a dívida cobrada. Ocorre que teve 

seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, bem como o 

comprovante de pagamento do referido débito. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO 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 

requerida, PROVIDENCIE no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do 

nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 332,41 (trezentos 

e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato de 

nº 0005094870042807, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorre 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, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-23.2020.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000716-23.2020.8.11.0003. 

AUTOR: PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito onde o 

autor requer concessão de tutela de urgência para determinar que a 

demandada proceda com a imediata exclusão de seu NOME/CPF dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 
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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 evidenciada pela juntada da certidão dando conta da 

negativação do nome do autor, pois afirma ter sofrido um descontrole 

financeiro em decorrência do aumento unilateral das taxas de juros por 

parte do banco em questão. Explica o requerente que diante desse 

descontrole financeiro, teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o que vem lhe acarretando inúmeros prejuízos. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada PROVIDENCIE no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do 

nome do autor dos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente aos débitos 

objeto desta ação, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, 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, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001423-88.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUISA ESPINDOLA CAMPOS 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 

6/2641492-0. 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 referem a 

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. Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também 

merece ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos 

em qualquer relação comercial que a parte 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. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, 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 se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/2641492-0), bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/2641492-0 e a fatura no valor de R$ 300,80 (trezentos reais e oitenta 

centavos) com vencimento em 26/11/2019. 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001402-15.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS CARLOS FERREIRA 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 na sua UC 6/996020-4. Contudo, compulsando detidamente o feito, 

denoto que o reclamante contesta um valor de R$8.258,42, mas junta 

fatura com valor diverso ao narrado (R$ 176,28 - referente ao mês de 

setembro/2019), bem como acosta comprovante de pagamento constando 

um terceiro valor, qual seja, R$ 680,40 oriundo do mês de outubro/2019. 

Além disso, observo dos autos que na fatura trazida ao feito 

(setembro/2019) consta ainda um débito referente ao mês de agosto/2019 

(R$ 106,12), o qual encontrava-se em atraso. Ou seja, na inicial o autor 

alega um suposto débito de R$ 8.258,42, mas os documentos acostados 

ao feito não são capazes de corroborar suas alegações, pois junta dados 

distintos ao narrado. Neste contexto, denoto a ausência de documentos 

como histórico de consumo, da fatura contestada ou qualquer justificativa 

capaz de evidenciar que a parte autora encontra-se adimplente com a 

concessionária demandada, ou ainda que o débito seja indevido por se 

tratar de recuperação de consumo, ilustrando de forma clara os fatos 

alegados. Desta feita, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo identificar quais seriam as provas com as quais pretende 

demonstrar a verdade dos fatos, bem como para que apresente de forma 

congruente os fatos narradas as provas (art. 319, inciso VI, do Código de 

Processo Civil). Após, voltem-me os autos conclusos COM URGÊNCIA 

para análise do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-98.2020.8.11.0003
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001390-98.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDNEIDE SOARES DA SILVA PEREIRA REU: 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 

6/1071326-1. 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 referem a 

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. Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também 

merece ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos 

em qualquer relação comercial que a parte 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. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, 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 se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/1071326-1), bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/1071326-1 e as faturas nos valores de R$ 3.112,20 (três mil cento e 

doze reais e vinte centavos) e R$ 5.187,66 (cinco mil cento e oitenta e 

sete reais e sessenta e seis centavos) ambas com vencimento em 

30/12/2019. 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. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001385-76.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando 

que a empresa requerida providencie a imediata suspensão das faturas 

objetos da lide, bem como que se abstenha de incluir o NOME/CPF da 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Postulou ainda, em 

sede de tutela de urgência, que a reclamada não efetue a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja, 

UC nº 6/101984-3. 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 que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 
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o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pelo histórico das faturas anteriores anexadas a peça 

vestibular. 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. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

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. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, 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 promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto 

desta lide, bem como SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do autor (UC 6/101984-3) e caso 

já o tenha feito, para que restabeleça no prazo de até 24 horas (vinte e 

quatro) horas. DETERMINO ainda, que empresa reclamada SE ABSTENHA 

de incluir o nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação e, caso o tenha feito, 

que promova a retirada no prazo de até 05 (cinco) dias. Frisa-se que a 

ordem judicial refere-se tão somente ao débito objeto desta ação, qual seja 

R$ 755,22 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), 

com vencimento em 20/09/2019, enquanto perdurar a lide, 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, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001311-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR: OSVALDO FRANCISCO DOS REIS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata suspensão das faturas objetos da lide, bem como para que a 

empresa reclamada se abstenha de interromper o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/130883-2. 

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 do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela certidão de protesto, bem como o histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. 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. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 
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do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

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. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto da lide, bem 

como SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora (UC 6/130883-2). Mister consignar que as 

determinações desta decisão referem-se tão somente ao débito objeto 

desta ação, no valor de R$ 351,55 (trezentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos), com o vencimento em 30/12/2019, enquanto 

perdurar a lide, 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, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001283-54.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RON NEY PEREIRA REGO REU: MARIA DO CARMO SOARES & 

CIA LTDA - ME, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

seu nome foi inserido indevidamente. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega em síntese que teve 

seu nome indevidamente incluso nos órgãos de proteção ao crédito, por 

parte da empresa requerida, tendo em vista que a dívida cobrada 

encontra-se devidamente paga. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, no valor de R$ 95,50 (noventa e 

cinco reais e cinquenta centavos), contrato/fatura número 57055/1, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, 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, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012556-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAQUIM DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ENERGISA 

MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, opôs Embargos de 

Declaração id 27871528, contra decisão prolatada nos autos, com o 

argumento de que há omissão e contradição na decisão prolatada. É o 

relatório do essencial. Em exame dos autos, nota-se que os presentes 

embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da 

Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do presente 

Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 
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omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. No caso vertente, o embargante 

requer a reapreciação do mérito, fundado nas provas colacionadas nos 

autos (prints de telas sistêmica), assim também pugna pela redução do 

quantum indenizatório. Eis o fundamento dos embargos de declaração. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante extrapola 

as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, 

almeja-se a reforma da sentença e não sanar eventual vício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 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. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado e a contradição ocorre apenas quando há posicionamento 

divergente no corpo da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos 

tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a 

própria parte dispositiva. No caso sub judice, trata-se de uma declaração 

de inexistência de débito, em que a parte embargada discutia em sua inicial 

dívida já paga. Assim sendo e em análise ao teor da sentença embargada, 

observa-se que não assiste razão o embargante, em vista de que não há 

omissão e nem contradição na decisão. Isto porque a pretensão da parte 

embargante consiste na reforma da sentença por inconformismo. Desta 

forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterada. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, Opino 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito opino pelo não acolhimento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Rondonópolis/MT Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016195-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016195-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte 

autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012303-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. Q. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA OAB - 318.116.981-15 

(REPRESENTANTE)

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARLOS NEDEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012303-13.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada, através do(a) patrono(a), para, no prazo de 5 dias, indicar os 

dados corretos da conta bancária para expedição do Alvará Eletrônico, 

uma vez que o CPF indicado na petição de ID 27881570 não corresponde 

com o da conta informada. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1009428-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. L. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1009428-36.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 27116278, pelo que designo o dia 02.03.2020, às 13h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Intime-se a parte requerida dos termos da inicial e 
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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, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012821-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR OAB - BA43462 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. F. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1012821-03.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Antes de apreciar 

a tutela de urgência requerida no ID: 27316386, determino que a parte 

autora, no prazo legal, carreie aos autos documento pessoal da menor, eis 

que é imprescindível ao feito, nos termos do art. 320, do Código de 

Processo Civil. 2. No mais, defiro a conta ministerial de ID: 27302398, 

devendo a parte autora, no mesmo prazo acima determinado, juntar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel objeto do feito, bem como a 

sentença que homologou o acordo carreado no ID: 16689333. 3. No mais, 

certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto à tempestividade da contestação. 

4. Após, cumprida as determinações supra, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, sem seguida, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001668-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DOS SANTOS TAVARES (REU)

KARINNE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES (REU)

MARLON LUIZ TAVARES (REU)

LUZIA DOS SANTOS TAVARES (REU)

VANUZA DOS SANTOS TAVARES (REU)

ANTÔNIO MARCOS LUIZ TAVARES (REU)

KAREM LORRAYNE DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES (REU)

JOÃO BATISTA LUIZ TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001668-41.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando os 

patronos da parte requerida, acerca do desarquivamento do feito, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 dias. Rondonópolis/MT, 30 de 

janeiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003877-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISTRO GERAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003877-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

há interesse de menor, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público para que se manifeste, no prazo legal. 2. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733941 Nr: 13827-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA ALMEIDA DE MENEZES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARROS, ESPOLIO DE OGUIMAR 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO 

- OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O, 

LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes, através dos 

patronos, para manifestarem sobre o resultado da perícia de fls. 153/205, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381187 Nr: 9430-77.2006.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte requerida, através do 

patrono, para manifestar sobre o cálculo atualizado de fls. 408/411, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434125 Nr: 2791-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre Ofício de fls. 63/64, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445743 Nr: 925-24.2011.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL, AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCLZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE BASILIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.029

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes, através dos 

patronos, para manifestarem sobre o cálculo atualizado de fls. 155/158, no 
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prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925883 Nr: 3442-21.2019.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DE SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AMIL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre certidão de fl. 23, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701372 Nr: 9350-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos requerendo o que de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767198 Nr: 976-93.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte executada, através 

do patrono, para efetuar o pagamento do debito alimentar no importe de R$ 

50.128,81 (cinquenta mil, cento e vinte oito reais e oitenta e um centavos), 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser decretada 

imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734259 Nr: 14099-32.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestar nos autos a respeito dos documentos de fls. 

100/101, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886774 Nr: 564-60.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DE MOURA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARAH NIAELY DA SILVA SOUTO, 

ROGIVANE DA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando as partes para, no prazo de 5 

(cinco)dias, apresentarem as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811593 Nr: 18377-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETT ROMANO, ANA PAULA CANDIANE TOLEDO, 

LUIS FERNANDO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERNANDO TOLEDO HOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, THAYNI 

JUSSARA SÂMELA KÉSIA FHRANCIELI BOTELHO - OAB:338.779 

oab/sp, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a Inventariante e os Herdeiros para, 

no prazo de 5 (cinco)dias, manifestarem nos autos sobre laudo de 

Avaliação de fls. 332/333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795002 Nr: 12373-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELLE CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA -, MARIA 

DO CARMO DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a Inventariante e a viúva, 

através do patrono, para manifestarem sobre a resposta de ofício de fls. 

135/244, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762321 Nr: 14627-32.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13203/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 125, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737465 Nr: 327-65.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - 

OAB:22479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, JULIO DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O

 Certifico que decorreu o prazo legal da intimação do executado, conforme 

Certidão de Intimação Pessoal de fl. 174, sem informação do pagamento 

dos alimentos em atraso. Dessa forma, nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos com finalidade de 

intimar parte autora, através do patrono, para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 880731 Nr: 10541-13.2017.811.0003

 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: RDC, IDNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, REUEL DE MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com parecer do Ministério Público, julgo improcedente o 

pedido veiculado na peça vestibular, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil e, em consequência, ante a natureza dúplice da ação de 

guarda, defiro a definitiva do menor Matheus Alencar Oliveira Koge em 

favor de sua genitora, ora requerida (qualificada nos autos), fixando o 

direito de visitas da parte autora da seguinte maneira: os avós paternos, 

ora requerentes (qualificados nos autos), poderão exercer o direito de 

visitas, em finais de semana alternados das 8h do sábado até às 18h 

horas do domingo, devendo buscá-lo e restitui-lo na residência materna, 

bem como alternadamente em férias escolares, pela metade do período, 

exortando-se, ainda, expressamente, à parte demandada que não deverá 

de qualquer maneira embargar o pleno exercício do direito de visita da 

parte demandante na forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir 

as sanções legais.22. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva 

do menor em favor da parte requerida.23. Sem condenação em custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.24. Notifique-se o 

Ministério Público.25. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824561 Nr: 4441-76.2016.811.0003

 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: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179, JULIA NASCIMENTO REIS - 

OAB:157.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 32. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, nos termos do art. 1.723, do 

Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união 

estável havida entre MARIA PEREIRA MARQUES e JOSÉ MANUEL 

VARELA SALGADO (adrede individualizados), caracterizada desde 

janeiro de 2003 até 2011, bem como decretar a sua dissolução, deferindo 

parcialmente a partilha dos bens, nos moldes desta sentença.33. Sem 

condenação em custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.34. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1003878-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILMONE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSÉ PERUCHINI (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003878-94.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 28400679, pelo que designo o dia 02.03.2020, às 15h30min, 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, 30 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUIMAR PIRES GOMES (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001284-39.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. 

PARTILHA DE BENS, na qual a parte autora requer a fixação de alimentos 

em favor da filha, Dayana de Souza Pires. Porém, a requerente não possui 

legitimidade para postular tal pretensão, já que a filha é maior, devendo ela, 

caso queira pleitear os alimentos em seu favor, fazer em ação própria 

perante o juízo competente. 2. Ademais, verifica-se, no caso em apreço, a 

impossibilidade de cumulação do pedido de alimentos com o 

reconhecimento e dissolução da união estável c.c. partilha de bens, já que 

não há identidade entre as partes, nos termos do art. 327, caput, CPC. 3. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, devendo excluir o pedido no que tange aos alimentos em 

favor da filha, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001958-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINALDA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

LEONICE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) E MP ,PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 

28445773
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012217-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. T. D. S. (REQUERENTE)

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001125-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009601-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

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

Processo Número: 1005643-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006441-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006441-95.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens’ 

ajuizada por LUCIENE A. de S., em desfavor de HAILTON C. de A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora ter convivido com 

o requerido em regime de união estável no interstício compreendido entre 

1998 até 2015, perdurando por período aproximado de 17 (dezessete) 

anos, advindo da relação o nascimento de um filho, atualmente maior. O 

requerente informa a existência de patrimônio comum a ser amealhado, 

consistente em um imóvel rural oriundo do INCRA, localizado em São José 

do Povo/MT, Lote nº. 56, Gleba Padre João Pessoa, inclusive com 

benfeitorias, pretendendo a divisão igualitária na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Vieram os documentos pertinentes. A 

inicial foi recebida no ID 9935347. A requerida foi devidamente citada (ID 

10861559). Tentada a composição amigável a mesma ressaiu infrutífera 

(ID 10947118). A contestação aportou no ID 11667515, impugnando o 

valor da causa e, sustentando a preliminar de carência de interesse 

processual, argumentando, no mérito, a improcedência do pedido de 

partilha diante da prévia disposição amigável dos bens pelo ex-casal, 

cabendo a autora um imóvel urbano e a si a posse do bem rural. 

Subsidiariamente, pugnou pela inclusão do r. imóvel residencial no qual a 

autora habita para fins de partilha. Sobreveio a réplica no ID 11966704, 

postulando pela decretação da revelia da parte contrária, reiterando o 

pedido manejado na exordial. O feito foi saneado no ID 13451418, 

decretando-se a revelia da parte demandada, deixando, contudo, de 

aplicar os efeitos dela decorrentes, afastando-se, também, as preliminares 

ofertadas. Colheu-se a prova oral das testemunhas Rute Francisca 

Gonçalves, João Teodoro e Josimar Rodrigues dos Santos, arrolados pela 

parte autora e Antenor Batista da Silva, Antônio Manoel Soares e 

Francisca Iva Vieira Lima, pelo demandado (ID 14278665), 

constatando-se, todavia, a existência de problemas técnicos nas 

gravações, sendo aproveitado tão somente o áudio da primeira (ID 

19900364). Destarte, o ato foi reproduzido para a oitiva das testemunhas 

remanescentes (ID 22461075). Por fim, a autora apresentou memoriais (ID 

22973548), seguido das argumentações da parte autora (ID 23044237), 

com a reiteração dos pedidos dantes manejados por cada uma das partes. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei o essencial. Decido. Prima facie, 

verifica-se dos autos que a parte requerida ofereceu resposta fora do 

prazo legal, consoante certidão registrada no ID 13089334, sobrevindo a 

decretação da revelia por ocasião do saneamento do feito (ID 13451418). 

Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, reputo que 

a união estável consubstancia-se em direito indisponível, sendo, portanto, 

inaplicável o efeito previsto no art. 344 do CPC, conforme disposição 

expressa do art. 345, II, do mesmo diploma legal. Pois bem, passo ao 

exame do mérito, uma vez presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Trata-se de ‘Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens’ ajuizada por LUCIENE A. de S., em 

face de HAILTON C. de A., ambos devidamente qualificados nos autos, 

almejando o reconhecimento da união estável havida entre as partes por 

um período de 17 (dezessete) anos, bem como a partilha dos bens 

amealhados em comum no r. interregno. De início, passo à análise dos 

requisitos necessários à configuração da união estável, bem como à 

delimitação do período de convivência. A existência da união estável 

havida entre as partes é fato incontroverso, não constando-se da 

narrativa lançada pela parte contrária qualquer irresignação quanto ao 

período de duração anunciado, tampouco a divergência cronológica no 

relacionamento. A título de argumentação, para a constituição de união 

estável, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem 

como entidade familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua 

proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, a 

jurisprudência reputa a união estável “configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de 

família (art. 1.723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, 

respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (art. 

1.724, do Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações 

patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes ao regime de 

comunhão parcial de bens (art. 1.725, do Código Civil).” (STF - ADPF N. 

132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). No caso em tela, 

embora extemporânea a defesa apresentada pelo requerido no ID 

11667515, o mesmo quedou-se inerte em rebater a alegada convivência 

diuturna, o que não o fez também no decorrer dos autos, razão pela qual 

não vislumbro óbice ao acolhimento do pleito autoral neste ponto. Demais 

disso, o casal possui um filho em comum, nascido em 31/03/1999, 
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conforme certidão de nascimento acostada a inicial (ID 9843058), 

corroborando com as demais provas coligidas no itinerário processual. 

Destarte, há elementos contundentes ao reconhecimento da união estável 

postulada, pelo período compreendido entre 1998 até 2015, porquanto o 

requerido sequer se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do 

CPC) no sentido de trazer aos autos qualquer elemento impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora. Isto é, o demandado não 

apresentou ao juízo qualquer elemento apto a obstar o acolhimento da 

pretensão inaugural no aludido lapso temporal, malgrado devidamente 

assistido no feito por causídico habilitado, não restando a esta Magistrada 

outro caminho decisório. Por oportuno, não obstante a tardia tentativa 

defensiva em rechaçar o lapso da convivência marital reportada nos 

memoriais (ID 14392849), tenho que tal assertiva trata-se de fato isolado e 

disperso das provas coligidas, além de inovadora e extemporânea tese 

processual, que pelo próprio arcabouço probatório não merece 

acolhimento. Destarte, entendo despiciendas maiores considerações 

acerca do tema, eis que ressai como fato incontroverso a existência da 

união estável inicialmente alegada, conforme os fatos deduzidos na 

exordial, inexistindo interesse real e controvérsia instalada pela parte 

contrária, conforme se vislumbra dos fólios processuais. Em sendo assim, 

entendo ter restado cabalmente demonstrada a existência de união 

estável havida entre a requerente e o requerido no período compreendido 

entre 1998 a 2015. No tocante à partilha de bens, importante registrar que 

nos casos como o sub judice, de acordo com a legislação vigente, 

aplicam-se à união estável as regras da comunhão parcial de bens, onde 

há a partilha do patrimônio comum adquirido na constância do casamento 

(CC/2002, art. 1.725 c/c 1.658 e art. 5º da Lei 9.278/96). Nesta senda, a 

demandante postulou pela divisão igualitária do imóvel rural oriundo do 

INCRA, localizado em São José do Povo/MT, Lote nº. 56, na Gleba Padre 

João Pessoa, com suas respectivas benfeitorias. De outro norte, o 

requerido compareceu intempestivamente aos autos, vindicando pela 

improcedência do pedido manejado diante da existência de prévio ajuste 

verbal entre as partes quanto a disposição dos bens, restando acordado 

que o r. sítio seria destinado exclusivamente ao varão e uma residência 

urbana à autora, não havendo mais nada a ser reclamado. A rigor, 

ressalto que à exceção das ações de natureza dúplice, a contestação tem 

como única finalidade o oferecimento de resistência ao pedido da parte 

autora, sendo a reconvenção o instrumento adequado para a parte 

demandada exercer o seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos 

àqueles apresentados pela postulante. Deveras, ante a questão de ordem 

pública acima referida e, reportando-me à matéria de defesa, tratando-se 

de temática extemporaneamente lançada aos autos, desprovida, ademais, 

do adequado manejo do pedido reconvencional a que é própria, reputo que 

o pleito franciscano não deva ser conhecido. Com efeito, o ordenamento 

jurídico pátrio estabelece que encerrado o prazo para a prática do ato 

processual, cessa para a parte a faculdade de praticá-lo, salvo por motivo 

de justa causa, o que não se evidenciou in casu, a teor das disposições 

insertas no art. 223 do CPC, devendo a parte cumprir fielmente os prazos 

estipulados pelo Juízo e não da maneira que lhe convir, sob pena de 

preclusão. Outrossim, entendo que a temática ancorada a contestação, no 

que tange a partilha de um imóvel alheio a pretensão exordial, haveria de 

ser manejada pela via reconvencional, em tempo oportuno, disposição 

legal relegada pelo interessado, que sequer deduziu sua irresignação em 

quinzena hábil. Destarte, filio-me ao entendimento de que eventual 

pretensão da parte requerida quanto a partilha de bens estranhos àqueles 

contidos na petição inicial deve ser deduzida mediante reconvenção ou em 

ação própria, na linha do que prescrevem os arts. 335 e 343, do Código de 

Processo Civil. A propósito, in verbis: “AÇÃO DE DIVORCIO. NATUREZA 

DÚPLICE AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. NÃO ARROLADOS 

NA INICIAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. A ação de divórcio não 

possui natureza dúplice; eventual pedido contraposto, que contenha 

pretensão própria, deve ser arguido em reconvenção, que não foi 

apresentada. 2. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-DF 

20161210042743 – Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, 

Publicado em 11/07/2017). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. APELO DO RÉU. 

PEDIDO DE PARTILHA DE DÍVIDAS FEITO EM CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO 

CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA INDEMONSTRADA. 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

No procedimento ordinário, quando a pretensão é formular pedido na 

mesma lide em que é réu, o demandado só poderá fazê-lo mediante 

reconvenção, a não ser que se trate de ação de via dúplice, não sendo 

este o caso dos autos. Para caracterizar litigância de má-fé, indispensável 

é a presença, simultânea, dos elementos do tipo - o objetivo e o subjetivo, 

o primeiro a confundir-se com o próprio dano processual, exigindo prova 

firme do prejuízo derivado da conduta antijurídica do adversário e o 

segundo, ou elemento subjetivo, representado pelo dolo ou culpa grave da 

parte maliciosa, circunstância a exigir prova cabal da parte que a 

sustenta, não sendo permitido aquilatar a ocorrência partindo-se de meras 

presunções.” (TJSC, Apelação Cível n. 2012.053068-9, de Joinville, rel. 

Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 20-09-2012). Apenas para não passar em 

branco, ressalto que o juízo oportunizou as partes avançarem na 

instrução processual, com a colheita de prova oral e apresentação de 

documentos, mormente em respeito ao Princípio do Duplo Grau de 

Jurisdição e da norma disposta no art. 1.013, do CPC. Acrescente-se 

ainda que embora tenham as partes divagado acerca da origem do r. bem 

imóvel urbano, a prova oral, neste jaez, nada acrescentou, constando-se 

depoimentos favoráveis a sustentar as teses das partes que as 

arrolaram, o que não é sucedâneo a debitar ao juízo o ônus de eleger 

indiscriminadamente qual dos depoimentos deva valorar. Nesta linha, 

ressai que a prova oral colhida é incompatível quanto a efetivação ou não 

da precedente partilha, sobretudo em relação ao imóvel urbano alhures 

referido, inexistindo elementos probatórios a evidenciar com clareza 

hialina a repartição dos bens na forma disposta pelo demandado. 

Entrementes, as testemunhas mantiveram-se dissonantes no decorrer da 

atividade probatória, ora indicando que não houve partilha prévia entre as 

partes (testemunhas da autora) e ora aduzindo que a divisão do 

patrimônio foi efetivada após a separação de fato (testemunhas do 

requerido), impossibilitando, assim, que este Juízo aquilate a prova 

testemunhal produzida pelos litigantes. Se não bastasse, ainda que assim 

não se entendesse, consta do ID 14534727 termo de conclusão de obras 

e entrega de unidade habitacional oriunda do Programa Minha Casa Minha 

vida, franqueado a parte autora, datado de 22/03/2016, repousando como 

indiciário de prova a corroborar a ausência de comunicação do patrimônio, 

eis que ausentes maiores informações quanto ao processo de 

cadastramento e contemplação da moradia. Posto isto e por tudo mais que 

dos autos consta, DEIXO de conhecer do pedido de partilha do imóvel 

urbano aventado na peça defensiva. Neste diapasão, adentrando ao 

mérito da disposição patrimonial do imóvel rural suprarreferido, em análise 

da prova oral colhida em juízo, verifico que as declarações são 

indubitavelmente contraditórias, sendo inviável o reconhecimento da tese 

firmada pelo demandado, no sentido de denegar a meação da autora em 

razão de suposta divisão prévia dos bens amealhados em comum. Pois 

bem. Aberta a audiência de instrução, a testemunha arrolada pela parte 

autora, Sra. Rute Francisca Gonçalves, pontuou que o casal manteve 

relacionamento por aproximadamente 17 (dezessete) anos, ratificando os 

períodos indicados na inicial e, no que tange ao patrimônio perseguido, 

aduziu que os litigantes ficaram acampados, ocorrendo a contemplação da 

terra no curso da união estável, lá realizando benfeitorias. Em ato 

subsequente, o depoente Sr. João Teodoro aduziu que as partes foram 

beneficiadas com a propriedade rural nua, edificando uma casa, cerca e 

pasto. Empós, a testemunha Sr. Josimar Rodrigues dos Santos, afirmou 

que no ano de 2000 o casal já estava acampado, advindo a liberação da 

unidade familiar através do INCRA aproximadamente em agosto de 

2000/2001, recebendo a terra sem qualquer melhoramento, informando, 

ainda, que foi construída uma residência, cerca e pastagem durante o 

relacionamento. Conseguintemente, a testemunha ouvida pela parte 

requerida, Sr. Antenor Manoel Soares, relatou que o casal erigiu uma casa 

na propriedade rural, bem como cerca e pastagem. Por último, a Sra. 

Francisca Iva Vieira Lima ratificou as demais assertivas atinentes ao lote 

rural, corroborando a aquisição conjunta e a edificação de benfeitorias no 

imóvel. Soma-se a isso o espelho da unidade familiar incluso no ID 

9843060, constando-se o nome do ex-casal e a data de 10/08/2000, bem 

como contrato de concessão de uso, sob condição resolutiva em prol de 

ambos, datado de 18/10/2011 (ID 11667517). Em todo caso, a aquisição 

conjunta do aludido imóvel rural é incontroversa pelas partes. Por seu 

turno, não é demasiado relembrar que a jurisprudência admite a 

possibilidade de partilha de direitos sobre bem decorrente de contrato de 

concessão celebrado com o INCRA, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO - PARTILHA DE BEM - CASAL 

BENEFICIÁRIO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL ADQUIRIDO NA 

CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - INCRA - PROIBIÇÃO AO 
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FRACIONAMENTO - PARTILHA DEFERIDA - DIREITO À MEAÇÃO. Não se 

configura o cerceamento de defesa se as provas requeridas - 

testemunhal e pericial - se mostram desnecessárias ou inúteis para 

instrução do feito, quando já consta dos autos documento comprobatório 

da data de aquisição do bem imóvel, que pretende seja partilhado. Se 

houver divisão cômoda entre os bens do casal a serem partilhados, o 

imóvel objeto do assentamento rural deverá ser incluído na partilha do 

casal, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a proibição de 

seu fracionamento, imposta no art. 67, §2º, do Decreto nº 59.428/66.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.076553-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda 

Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da 

súmula em 01/07/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL 

RURAL. INCRA. CARTA DE ANUÊNCIA. Possibilidade de partilha dos 

direitos e ações decorrentes da posse exclusiva e legítima exercida pelo 

casal sobre o imóvel, decorrente de contrato de concessão de uso 

celebrado com o INCRA. Apelação provida, de plano.” (TJRS - Apelação 

Cível Nº 70042382606, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 06/12/2011). Assim, há de ser preservada a meação da autora 

em relação aos direitos sobre o Lote nº. 56, localizado em São José do 

Povo, Gleba Padre João Pessoa, no Município de São José do Povo/MT, 

objeto do título conferido pelo INCRA (ID 11667517), devendo ser 

observada a destinação do bem, na espécie concessão de uso, 

modalidade em que o Estado retém para si o domínio e a posse indireta do 

imóvel, transferindo a posse direta para que o assentado explore a terra. 

Outrossim, é sabido que à união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 

1.725, do CC), pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos 

onerosamente na constância da convivência, independentemente da 

comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, 

presumindo-se o esforço comum. Nesse jaez tenho que compete ao 

requerido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, conforme inteligência do art. 373, II, do CPC. Segundo a 

regra geral a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a 

existência de um fato. A parte requerente precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito, e a parte requerida precisa comprovar a existência de fato 

impeditivo modificativo ou extintivo do direito da parte requerente. Acerca 

da questão do ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior: “A palavra vem 

do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo, e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte.” (Nelson Nery 

Junior, in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª 

ed., p. 723). Nesta senda, a moldura fático-probatória existente no feito 

indica que o pedido da parte autora é procedente. Posto isso, forte no 

quanto disposto no art. 487, III, ‘a’, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

autoral e, por conseguinte DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de 

união estável contraída por LUCIENE A. de S. e HAILTON C. de A., pelo 

período compreendido entre 1998 até 2015, determinando a partilha dos 

direitos sobre o bem situado no Lote nº. 56, localizado na Gleba Padre 

João Pessoa, em São José do Povo/MT, objeto do contrato apresentado no 

ID 11667517, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma 

das partes, bem como das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante 

o relacionamento, em idênticas proporções, a ser apurado oportunamente 

através de procedimento apropriado. Oportunamente, diante do pedido 

formulado no ID 14392849, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita à parte requerida, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC. 

Condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do patrono 

da autora, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobretudo considerando a 

natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo despendido, 

consoante determina o art. 85, §8º, do CPC. Registre-se, no entanto, que 

por militar a parte adversa sob o pálio da Justiça gratuita, fica a mesma 

isenta do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da verba 

honorária enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC. Preclusa a via recursal, em não havendo 

qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009684-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE APARECIDA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA DE SOUZA VIEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000852-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. X. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. O. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000852-54.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JOAQUIM LIMA DE 

OLIVEIRA FILHO, inscrito no RG n. 2327241 SSP/MT, portador do CPF n. 

016.671.831-92 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: CID G40.9 (epilepsia não 

especificada), CID Q90.9 (síndrome de down não especificada) e CID 

F72.8 (retardo mental grave), a ser exercida por RAIMUNDA XAVIER DA 

SILVA, registrada no RG 439304 SSP/MT e inscrita no CPF/MF 

513.329.221-04, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do requerido. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000852-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. X. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. O. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000852-54.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JOAQUIM LIMA DE 

OLIVEIRA FILHO, inscrito no RG n. 2327241 SSP/MT, portador do CPF n. 

016.671.831-92 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: CID G40.9 (epilepsia não 

especificada), CID Q90.9 (síndrome de down não especificada) e CID 

F72.8 (retardo mental grave), a ser exercida por RAIMUNDA XAVIER DA 

SILVA, registrada no RG 439304 SSP/MT e inscrita no CPF/MF 

513.329.221-04, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do requerido. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1000852-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. X. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. O. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000852-54.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JOAQUIM LIMA DE 

OLIVEIRA FILHO, inscrito no RG n. 2327241 SSP/MT, portador do CPF n. 

016.671.831-92 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: CID G40.9 (epilepsia não 

especificada), CID Q90.9 (síndrome de down não especificada) e CID 

F72.8 (retardo mental grave), a ser exercida por RAIMUNDA XAVIER DA 

SILVA, registrada no RG 439304 SSP/MT e inscrita no CPF/MF 

513.329.221-04, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do requerido. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003340-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003340-79.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter GENY AURELIANA 

DE AMORIM, inscrita no CPF n. 702.688.201-55, à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, domésticos, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID 10 F72 (retardo mental grave), a ser exercida por 

GUILHERMINA AURELIANA DE AMORIM, registrada no RG n. 09849521 

SSP/MT, e inscrita no CPF/MF 568.837.811-53, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

(...) Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com 

intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003340-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003340-79.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter GENY AURELIANA 

DE AMORIM, inscrita no CPF n. 702.688.201-55, à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, domésticos, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID 10 F72 (retardo mental grave), a ser exercida por 

GUILHERMINA AURELIANA DE AMORIM, registrada no RG n. 09849521 

SSP/MT, e inscrita no CPF/MF 568.837.811-53, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

(...) Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com 

intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003340-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003340-79.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter GENY AURELIANA 

DE AMORIM, inscrita no CPF n. 702.688.201-55, à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, domésticos, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID 10 F72 (retardo mental grave), a ser exercida por 

GUILHERMINA AURELIANA DE AMORIM, registrada no RG n. 09849521 

SSP/MT, e inscrita no CPF/MF 568.837.811-53, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

(...) Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com 

intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1001002-35.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VANIA VICENTE 

GONÇALVES, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 1105560-0 SSP/MT 

e do CPF n.º 748.827.671-04 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários (Causa da interdição: CID F72 e G40 - Retardo 

mental grave - comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento), a ser exercida por CLEIDE VICENTE 

DA SILVA PEREIRA , brasileira, casada, zeladora, portadora do RG n.º 

755761 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 513.109.101-20, nos moldes do 

enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar 

contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de 

prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1001002-35.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 
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proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VANIA VICENTE 

GONÇALVES, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 1105560-0 SSP/MT 

e do CPF n.º 748.827.671-04 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários (Causa da interdição: CID F72 e G40 - Retardo 

mental grave - comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento), a ser exercida por CLEIDE VICENTE 

DA SILVA PEREIRA , brasileira, casada, zeladora, portadora do RG n.º 

755761 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 513.109.101-20, nos moldes do 

enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar 

contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de 

prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1001002-35.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter VANIA VICENTE 

GONÇALVES, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 1105560-0 SSP/MT 

e do CPF n.º 748.827.671-04 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários (Causa da interdição: CID F72 e G40 - Retardo 

mental grave - comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento), a ser exercida por CLEIDE VICENTE 

DA SILVA PEREIRA , brasileira, casada, zeladora, portadora do RG n.º 

755761 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 513.109.101-20, nos moldes do 

enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar 

contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de 

prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001480-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

LUCIANA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DOS ANJOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA DOS ANJOS COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381638 Nr: 9891-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, RAM, ABM, MJBM, AKAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527, HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - 

OAB:8.240-B/MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B, SAMIR BADRA DIB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Vistos etc.,

 Compulsando os autos, vislumbro que a audiência de entrevista aprazada 

para o dia 28/11/2019 ressaiu prejudicada diante da retenção indevida dos 

autos pelo causídico da parte executada, Dr. João Ricardo Filipak, embora 

presentes o exequente e sua genitora, acompanhados de seu respectivo 

patrono, Dr. Átila R. Japiassu dos Santos.

Com efeito, o advogado da parte adversa retirou os autos em carga no dia 

06/11/2019, ciente da solenidade vindoura, restituindo o feito tão somente 

no dia 02/12/2019, após intimado via publicação oficial para tal, 

provocando atraso na entrega da prestação jurisdicional, além de maiores 

encargos a máquina estatal.

Destarte, advirta-se o causídico Dr. João Ricardo Filipak quanto a sua 

conduta desidiosa e incipiente, em flagrante desrespeito as diretrizes 

consolidadas pelo modelo cooperativo e finalístico aspirado pelo legislador, 

devendo, de antemão, obedecer fielmente aos prazos previstos no art. 

107, II, do CPC, sob as penas do art. 234, §2º, do mesmo Codex, podendo, 

inclusive, incorrer em crime (art. 356, do Código Penal).

Por oportuno, ante a lamentável conduta praticada pelo representante 

processual da parte adversa, hei por bem assinalar o dia 12 de fevereiro 

de 2020 às 15h40min para realização da audiência de entrevista, nos 

moldes do decisum retro.

 No mais, tendo em vista a natureza da controvérsia e o tempo de 

tramitação do presente executio, atente-se a Serventia quanto a 

disponibilidade dos autos na data da r. solenidade, tomando as medidas 

necessárias para sua efetivação.

 Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao setor competente para 

realização do estudo psicossocial, constando-se o endereço anotado pelo 

Sr. Meirinho à fl. 150, fixando prazo pra entrega de 10 (dez) dias.

 Intimem-se todos. Notifique-se o Parquet.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723030 Nr: 4030-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: RP, LVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438-MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS, 

para devolução dos autos nº 4030-38.2013.811.0003, Protocolo 723030, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030856-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

ELISANGELA RENATA COSTA SILVA (REQUERIDO)

DANIEL GONZAGA CORREA (REQUERIDO)

ADENILSON ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1030856-57.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

03/03/2020, às 14h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso. Expeça-se mandado de intimação, consoante 

preconiza o art. 455, §4º, IV, do CPC, consignando que a testemunha que 

for intimada e deixar de comparecer à sessão designada sem motivo 
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justificado será conduzida coercitivamente e responderá pelas despesas 

do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. Deverá a Secretaria 

observar os dados indicados pelo Parquet no parecer de id. 26206051 

para fins de expedição do referido mandado. Comunique-se o dia e o 

horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência ao douto representante 

do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá,29 de janeiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003407-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA TOLEDO MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA SCHEEREN DO VALLE OAB - MS10549 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003407-90.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

03/03/2020, às 15h00min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, depoimento pessoal da requerida Maria Terezinha 

Toledo Monteiro da Silva. Expeça-se mandado de intimação, consoante 

preconiza o art. 385, §1º, do CPC. Comunique-se o dia e o horário da 

audiência ao juízo deprecante. Ciência ao douto representante do 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046041-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK DE CARLO MAGGI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEIVIS CESLEI MAGGI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046041-38.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

03/03/2020, às 15h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056857-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (REQUERENTE)

WADILSON RONDON DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO BORGES OAB - DF44825 (ADVOGADO(A))

RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR OAB - DF28868 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SOARES DE SOUZA OAB - MG107255-O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO OAB - DF05008 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARAXÁ- MG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES ALMEIDA OAB - MG96071 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1056857-79.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

03/03/2020, às 16h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046761-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DE SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON FLEURY DE MACEDO OAB - GO41907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

HENRIQUE ALVES FERREIRA (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 negativa contida no id. 27767837, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046353-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE WALTRICK OAB - SC30645 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO RODRIGUES (TESTEMUNHA)

FRIGOMS COMERCIO DE CARNES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046353-14.2019.8.11.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 25938638, a parte autora informa que não obstante tenha 

promovido o recolhimento das custas judiciais o encargo competia à parte 

que arrolou a testemunha, requerendo, portanto, a restituição do valor 

pago. Ao analisar a carta precatória (id. 24978866) vê-se que assiste 

razão ao requerente, todavia, para fins de restituição dos valores 

referentes à custas judicias deverá se atentar ao procedimento disposto 
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no “Manual para Restituição de Custas Processuais do Advogado e das 

Partes” deste Tribunal (http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/). A fim de dar 

cumprimento ao ato deprecado, intime-se o patrono da parte requerida 

para em 30 (trinta) dias corridos apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais (CNGC/MT, art. 388 § único). Juntado tal 

documento, conclusos para designação da audiência. Uma vez decorrido 

o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Às 

providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056357-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYLA TANNUS DE ALMEIDA CARNEIRO OAB - SP259730 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA HUBINGER ARAUJO OAB - SP124686 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1056357-13.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 14h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1054291-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUIÇÃO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME SOARES DA ROCHA FILHO OAB - GO51175 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOUGLAS ERLACHER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1054291-60.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003230-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA (REQUERIDO)

MATEUS ROBERTE CARIAS (REQUERIDO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO (REQUERIDO)

JONAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003230-29.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

03/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057561-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS G.FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057561-92.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 16h00min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, depoimento pessoal do requerido Antonio Carlos G. 

Filho. Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o art. 385, 

§1º, do CPC. Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo 

deprecante. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 Claudio Roberto 
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Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002217-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIRO BATISTA BRAGA (REQUERIDO)

CARLOS RAPOSO BRAGA (REQUERIDO)

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002217-92.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002110-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002110-48.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 15h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003448-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VENTURA DE AMORIM (REQUERIDO)

CEZAR JOAO DA PAIXAO (REQUERIDO)

IVANETE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003448-57.2020.8.11.0041 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, 28 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017766-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017766-79.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 25880639, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042688-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. G. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREIA SILVA FRANCO OAB - MG135591 (ADVOGADO(A))

SIMONI GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - 703.116.096-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. T. (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 negativa contida no id. 25584099, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043764-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. N. D. A. (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 
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manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25871236, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030209-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. JUNQUEIRA FILHO - ME (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (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 das certidões negativas contidas nos ids. 2364211 e 

25555180 nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033087-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENEIA DOMINGUES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE FREITAS OAB - MG72892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL JULIO PEREIRA DA SILVA (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 negativa contida no id. 25321641 nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040117-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA OAB - SP210255 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL JOSIVALDO OLIVEIRA SILVA (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 negativa contida no id. 24272831, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 30 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044442-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE OAB - PE18857 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & NASCIMENTO LTDA - ME (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10593, de 07/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 24626075, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017652-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE BRITO HERCULANO OAB - MS21370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULENE GOMES GONZAGA (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 negativa contida no id. 27777591, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032574-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO BORGES DOS SANTOS OAB - GO13395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANE ALVES DA CRUZ (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 negativa contida no id. 24052579, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033624-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

FERNANDO HENRIQUE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

MGF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA FAZENDA LTDA 

(REQUERIDO)

GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO (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 das certidões negativas contidas nos ids. 23990625, 

24601811 e 24602267, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033586-41.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO COMUNICACAO LTDA - ME (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 negativa contida no id. 24257538, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034393-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA OAB - SP280387 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILA ISABEL SOUZA DA SILVA OLIVEIRA (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 negativa contida no id. 24107245, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038400-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERISSIMO MAAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 negativa contida no id. 27197913, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039427-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOMICIANO PONTELO OAB - SP423568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (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 negativa contida no id. 24091140, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034669-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL SANTANA (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA (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 negativa contida no id. 24324824, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042050-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREAZON FRANCLIN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BACHEGA MAGELA OAB - MS19105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ATAIR DIAS DE CAMPOS (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 negativa contida no id. 24772720, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036436-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL E COMISSARIA LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BUENO GOMES OAB - PR32186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO PORTELA DA SILVA (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 negativa contida no id. 24101235, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032474-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD (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 negativa contida no id. 24507450, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035178-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HERCULANO CABRITA DE LIMA (REQUERENTE)

LUCIMAR GIMENES VIEGA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI OAB - MS9916-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY EDUARDO CENTENA COELHO (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 negativa contida no id. 24493729, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040609-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. T. A. (REQUERENTE)

M. O. T. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CRISTINA SILVINO OAB - 010.421.961-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. A. (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 negativa contida no id. 24237446, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042768-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA COELHO OAB - SP137166 (ADVOGADO(A))

MARILENE DE SA SOUZA OAB - 265.754.888-11 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. P. D. S. (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 negativa contida no id. 25111868, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034199-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RENATA CERQUEIRA (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 negativa contida no id. 25271322, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042947-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE FARIAS SILVA OAB - SP368635 (ADVOGADO(A))

RENATO JOSE PAULINO OAB - SP363803 (ADVOGADO(A))

EMERSON EGIDIO PINAFFI OAB - SP311458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. I. (REQUERIDO)

P. M. I. (REQUERIDO)

T. R. I. (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 das certidões negativas contidas nos ids. 25031903 e 

25031907, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043369-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MALDONADO (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CORREA QUINTANILHA OAB - SC39450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIEL LARA DA CRUZ (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 negativa contida no id. 25908400, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042230-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. C. (REQUERENTE)

D. L. G. (REQUERENTE)

A. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA ZOTELLI DE MATTOS OAB - PR36517 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA DANIELI ALBERTI DOS SANTOS OAB - PR40461 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. G. (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 negativa contida no id. 25244670, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042455-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SOARES NETO OAB - MS8984 (ADVOGADO(A))

ANDREIA LOPES DE SOUZA OAB - 007.846.491-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. P. (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 
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precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25825219, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042451-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. P. (REQUERENTE)

A. B. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MUSTAFA DE SOUZA OAB - MS6113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. R. (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 negativa contida no id. 25562344, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042503-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO SARDELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL EDSON RUEDA OAB - SP124230 (ADVOGADO(A))

MIRELLA ELIARA RUEDA OAB - SP293863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DA SILVA (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 negativa contida no id. 25797438, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042601-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELE FEITOSA SOUSA OAB - 069.580.173-23 (REPRESENTANTE)

VANDERCLEIA RODRIGUES ARAUJO MENDES OAB - MA16135 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. O. (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 negativa contida no id. 24970052, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024168-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVEX SPI COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO- EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN JACKSON ALVES BORGES (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 negativa contida no id. 24830940, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018194-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IUNES MACHADO OAB - GO17275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDENE PEREIRA DE SOUZA (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 negativa contida no id. 25006055, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030836-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT6264/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C D SANTOS COMERCIO - ME (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 negativa contida no id. 24967890, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003878-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003878-09.2020.811.0041 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. Às 

providências. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003716-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PERALTA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003716-14.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003835-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCO DA SILVA DUTRA (REQUERIDO)

JAIRO DA SILVA DUTRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003835-72.2020.8.11.0041 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, 30 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003862-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE 

TANGARA DA SERRA - MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA OAB - 513.454.801-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003862-55.2020.8.11.0041 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, 30 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003867-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003867-77.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003877-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YVE CARPI DE SOUZA OAB - RJ120323 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003877-24.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036526-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARASCA (REQUERIDO)

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA (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 das certidões negativas contidas nos ids. 24312178 e 

24312161, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008842-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) EMERSON CORDEIRO SILVA , 

para tomar ciência da data designada para a realização da pericia, pelo 

médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 23/03/2020 

(segunda-feira), às 09h:20min, na Clínica Gera Medicina – em frente à 

Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013635-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARBOSA NASSER OAB - MT22880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

VISTO. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se o benefício aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho foi 

implantado. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009423-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO Nº 1009423-14.2019.8.11.0003 VISTO. LAUDINÉIA DE SOUZA 

RODRIGUES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais e pedido de liminar em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, aduzindo, em síntese, que foi aprovada no concurso 

público municipal regido pelo EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE 

AGOSTO DE 2015, para o cargo de professor da educação infantil. 

Relatou que o edital do concurso previu a remuneração de R$ 2.945,74 

(dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro 

centavos) para os professores com mestrado, todavia, apesar de possuir 

mestrado, desde a posse está recebendo valor inferior ao estipulado no 

edital, a saber, R$ 2.375,36 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos). Asseverou que o edital é ato normativo editado no 

exercício de competência legalmente atribuída, de modo que está 

subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, administração e 

candidatos, que dele não podem se afastar a não ser nas previsões que 

conflitem com regras e princípios superiores. Requer a concessão de 

tutela de urgência, para ordenar que o requerido deposite corretamente o 

valor do seu salário, conforme previsto no edital, sob pena de multa diária 

não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento. 

Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do valor 

referente à diferença salarial devida e efetivamente paga, na importância 

de R$ 33.189,75 e dano moral, no valor de R$ 30.000,00. O pedido de 

tutela de urgência foi indeferido (Id. 23788628). O Município apresentou 

contestação e arguiu a preliminar ausência de interesse de agir por falta 

de requerimento administrativo. No mérito, alegou, em suma, que a 

servidora foi empossada de acordo com o disposto no parágrafo único, do 

art. 5º, da Lei Complementar nº 003/2000, com nova redação dada pela LC 

nº 223/16; logo, a progressão funcional somente poderá ocorrer após o 

decurso do interregno do estágio probatório de 3 (três) anos. Ao final, 

requereu a improcedência do pedido inicial (Id. 25379754). A autora 

impugnou a contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os 

argumentos da defesa (Id. 26081743). Intimadas as partes para 

especificarem as provas, a autora requereu a juntada do parecer negativo 

emitido pelo réu e informou que não deseja produzir outras provas (id. 

26536021 e 26536023) autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 

2598249). O Município não apresentou manifestação (Id. 3235632). O 

Município também informou que não tem outras provas a produzir (id. 

27383572). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostram suficientes para o seu deslinde. PRELIMINAR DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Estando a demanda sustentada pelo binômio necessidade 

da tutela jurisdicional e na adequação do provimento postulado, não há 

que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, o interesse de 

agir processual surge da necessidade da servidora de ser reconhecido o 

direito de receber o salário de acordo com o previsto no EDITAL N.º 

001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, para os professores 

com mestrado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa 

para postular a tutela jurisdicional, sob pena de violação aos ditames do 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE, 

PARCIAL E EM GRAU LEVE DE MEMBRO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO A SER 

FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. LEI Nº 

6.194/74. SÚMULA Nº 474/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA. 

PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR 

MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar na ausência 

de interesse de agir em face da pendência de decisão na seara 

administrativa. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação 

judicial, mesmo que o pedido administrativo esteja pendente, com 

observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

com fulcro no art. 5º, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. Preliminar rejeitada. 

(...) (TJDF; Proc 07102.22-84.2018.8.07.0001; Ac. 115.4868; Sétima Turma 

Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 27/02/2019; DJDFTE 08/03/2019). 

Além do mais, a resistência do Município quanto ao pleito da parte autora 

se mostrou evidente, seja em razão da tese defensiva deduzida em 

contestação ou pelo parecer improcedente anexado pela autora no 

decorrer da ação (id. 26536023), cuja conclusão é contrária aos pedidos 

formulados na inicial. Desse modo, está caracterizado o interesse de agir. 

MÉRITO A autora busca a correção de seu s alário observando o valor 

previsto no EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 

2015, para os professores com mestrado, que previa a remuneração de 

R$ 2.945,74. Por sua vez, o Município aduz que a servidora foi empossada 

de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, com nova redação dada pela LC nº 223/16, 

logo, a progressão funcional somente poderá ocorrer após o decurso do 

interregno do estágio probatório de 3 (três) anos. Da análise das provas 

coligadas aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público de provas e títulos para provimento de cargos 

da classe de professores da educação infantil e do ensino fundamental do 

quadro de professores efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, 

por meio do Edital nº 001/2015-PMR/SEMED, de 31 de agosto de 2015. No 

referido edital constou no Anexo III que a posse seria na referência inicial 

da classe considerando-se a maior titulação, sendo que o enquadramento 

inicial para graduação (licenciatura) mais mestrado é classe F. O resultado 

final do referido concurso público foi homologado na data de 5 de 

fevereiro de 2016, conforme Decreto nº 7.811/2016 (Id. 23122003), e a 

candidata convocada foi nomeada no cargo de Docente de Educação 

Infantil, a partir de abril de 2016, sendo enquadrada na classe D (id. 

23122006). Pois bem. O parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, incluído pela Lei Complementar nº 223, de 22 

de janeiro de 2016, assim estabelece: “Art.5º - A progressão dos 

integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental 

dar-se-á verticalmente por critérios de habilitação, constituindo-se em 

níveis ascensão e, horizontalmente por avaliação processual, 

constituindo-se em padrões-promoção. Parágrafo Único: As progressões 

verticais e horizontais previstas nesta Lei dar-se-ão após a devida 

aprovação e homologação em estágio probatório, e consequente 

aquisição da estabilidade; sendo observado o cumprimento do interstício 

mínimo de 03 (três) anos entre cada nível vertical”. Em que pese o edital do 

concurso tenha previsto que o enquadramento se daria na referência 

inicial da classe considerando-se a maior titulação, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de aplicar a lei vigente na data 

da nomeação do servidor em cargo público, ainda que o edital do certame 

contivesse previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de 

vencimento. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

INGRESSO NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA COM ALTERAÇÃO DE LEI 

POSTERIOR AO CERTAME. LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO EDITAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de aplicar a lei vigente na data da nomeação do 

servidor em cargo público, ainda que o edital do certame contivesse 

previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de vencimento. 2. 

Agravo Regimental não provido” (STJ, AgRg no Ag 1367797 MG 

2010/0200698-8, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data 

do Julgamento 15/03/2011). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ENQUADRAMENTO 

NA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o 

servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito 

adquirido a regime jurídico. 2. O provimento em cargo público deve se dar 

na classe e padrão iniciais da carreira conforme a lei vigente na data da 

investidura no cargo público, que ocorre com a nomeação. 3. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no RMS 27.989/DF, Rel. Ministra MARIA 
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THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 

29/08/2011). Na hipótese dos autos, na data de nomeação da candidata 

aprovada no concurso público – Edital nº 001/2015, ou seja, abril de 2016, 

estava em vigor o disposto no parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, incluído pela Lei Complementar nº 223, de 22 

de janeiro de 2016. O referido dispositivo estabelece que o servidor 

público municipal só faz jus as progressões verticais e horizontais após o 

estágio probatório, com a consequente aquisição da estabilidade, exigindo, 

ainda, o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre cada 

nível vertical. Assim, o enquadramento da servidora na classe e padrão 

inicial da carreira ocorreu na forma prevista na lei em vigência na data da 

nomeação da servidora em cargo público, em total observância ao 

princípio da legalidade. Oportuno mencionar o entendimento pacífico dos 

Tribunais Superiores de que não possuem os servidores públicos direito 

adquirido a regime jurídico, o qual pode ser modificado no interesse da 

administração, a qualquer hora, desde que observada à irredutibilidade de 

vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição da República. 

Ressalto que a Lei Complementar nº 223/2016 versa sobre assunto 

diverso da Lei nº 8.798/2016. Isso porque, a Lei Municipal nº 8.798/2016, 

na parte em que alterou o §1º do art. 13 da Lei Municipal nº 1.752/1990, 

dispõe sobre critérios para “julgamento dos títulos” nos concursos 

públicos de provas ou de provas e títulos, não no enquadramento dos 

servidores nos cargos públicos. Assim, não havendo qualquer ilegalidade 

no ato praticado pela administração municipal, impõe-se a improcedência 

do pedido inicial. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por LAUDINÉIA DE SOUZA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO 

RONDONÓPOLIS. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil). P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001263-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE SOUZA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

VISTO. Faculto ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a 

petição inicial, juntando aos autos o histórico dos autos de infrações em 

debate e/ou o extrato do DETRAN com histórico de AR, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013813-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS BOCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO Nº 1013813-61.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de cobrança indevida c/c indenização por dano moral e 

pedido liminar ajuizada por DAMARIS BOCK em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita (Id. 

17239293). Intimada, na pessoa de sua advogada, para comprovar a 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (Id. 

17643288), a autora não apresentou qualquer manifestação, conforme 

certificado no Id. 18174327. Determinou-se a intimação pessoal da autora 

para comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais (Id. 18424243). Assim, foi enviada carta de intimação para o 

endereço da autora, a qual foi recebida em 22/03/2019 (Id. 19462196). 

Todavia, a autora permaneceu inerte outra vez (Id. 22012156). É o 

relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina que a pessoa 

natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, 

havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de 

veracidade de suas alegações. No entanto, referida presunção de 

veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente. Nesse sentido é 

jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de pobreza 

que tenha por fim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita tem 

presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada 

fundamentadamente. 2. É inviável, em Recurso Especial, rever o 

entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de 

veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o 

pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.057.733; Proc. 

2017/0034332-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

DJE 24/10/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " 

(AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, indeferiu o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no V. 

acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.210.602; Proc. 

2017/0301250-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2618). Na hipótese, não há nenhum 

indício de que a autora esteja em estado de pobreza, impossibilitada de 

arcar com o pagamento das custas processuais. A autora informou na 

petição inicial que está desempregada, no entanto deixou de apresentar 

cópia da sua CTPS para comprovar tal alegação. Ademais, a autora foi 

devidamente intimada para comprovar a insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais, porém permaneceu inerte. Dessa feita, 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 07 de agosto de 2019. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013813-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS BOCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N.º 1013813-61.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de cobrança indevida de dívida ativa c/c indenização por dano 
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moral ajuizada por DAMARIS BOCK em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita (Id. 

17239293). Intimada, na pessoa de sua advogada, para comprovar a 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (Id. 

17643288), a autora não apresentou qualquer manifestação, conforme 

certificado no Id. 18174327. Determinou-se a intimação pessoal da autora 

para comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais (Id. 18424243). Assim, foi enviada carta de intimação para o 

endereço da autora, a qual foi recebida em 22/03/2019 (Id. 19462196). 

Todavia, a autora permaneceu inerte outra vez (Id. 22012156). A decisão 

de Id. 22407302 indeferiu o pedido de justiça gratuita da autora e 

determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. A autora foi intimada da decisão, na 

pessoa de sua advogada, porém não apresentou qualquer manifestação 

(Id. 23350875). Determinou-se a intimação da própria autora acerca do 

indeferimento da justiça gratuita (Id. 23768935). Em razão disso, 

expediu-se carta de intimação de Id. 25312125. A autora requereu o 

deferimento do pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que não 

dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Na 

oportunidade apresentou cópia da sua CTPS (Id. 25929865 e 25929866). 

A autora foi intimada para juntar cópia da sua última declaração de imposto 

de renda, no entanto permaneceu inerte outra vez (Id. 28302112). É o 

relatório. Decido. A autora foi intimada para providenciar o andamento do 

feito, consistente em recolher as custas iniciais do processo, mas deixou 

que se escoasse o prazo assinalado sem promover a diligência 

necessária ao prosseguimento do feito. Considerando que foi indeferida a 

gratuidade de justiça para a autora, sendo esta intimada da decisão, por 

meio de sua advogada, sua inércia em promover o pagamento das custas 

acarreta o cancelamento da distribuição do feito. O pedido de justiça 

gratuita formulado na petição de Id. 25929865, por si só, não tem o condão 

de alterar a decisão de Id. 22407302, pois foi instruído de forma 

insuficiente e a autora deixou de atender a intimação para juntar cópia da 

sua última declaração de imposto de renda. Ressalto que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento de custas 

iniciais, independe da intimação pessoal da parte, podendo ocorrer na 

pessoa do advogado, de acordo com o artigo 290 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Trata-se 

de apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento 

da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O juízo a quo 

indeferiu o pedido da OAB/RJ de isenção do pagamento de custas 

processuais, determinando sua intimação para comprovar o recolhimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição. 

Intimada por publicação, a autora quedou-se inerte. 3. Não se aplica ao 

caso concreto o parágrafo 1º do art. 485 do CPC, uma vez que ele se 

refere aos incisos II e III do mencionado dispositivo, os quais dispõem, 

respectivamente, sobre a paralisação do processo por mais de um ano em 

decorrência da negligência das partes e sobre o abandono da causa, 

sendo desnecessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento 

da distribuição (TRF-2, AC 201551011571100 e AC 201551011611791). 4. 

Apelação desprovida (TRF 2ª R.; AC 0160252-80.2015.4.02.5101; Sétima 

Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 

03/05/2017; DEJF 19/05/2017).” Na hipótese, verifica-se que a intimação 

para recolhimento das custas ocorreu na pessoa da advogada constituída 

pela autora, tendo o sistema registrado ciência da decisão em 12/08/2019, 

e o último prazo se encerrado no dia 03/09/2019 (sistema PJE – aba 

“Expedientes” – intimação 3043971), porém até a presente data não houve 

o recolhimento das custas. Oportuno mencionar que também foi 

encaminhada carta de intimação ao endereço da autora, com a finalidade 

de intimá-la acerca da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e 

determinou o recolhimento das custas, a qual foi recebida em 01/11/2019, 

por um terceiro (Id. 26569586). Diante disto, DETERMINO o cancelamento 

da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com 

fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios, pois não houve citação. Quanto às custas processuais 

iniciais, considerando que possuem a natureza de taxa e já que não houve 

prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do 

feito, não há que se falar em condenação da autora ao seu pagamento. 

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000532-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAR o patrono da parte autora , advº (ª) RENATA BAVARESCO DE 

SOUSA, OAB: MT14627/O, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 

25/03/2020 (quarta-feira), às 09h:20 min, na Clínica Gera Medicina – em 

frente à Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro . 

Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002282-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR o patrono da parte autora , advº NILSON NOVAES PORTO, OAB: 

MT 20487/O, para tomar ciência da data designada para a realização da 

pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 25/03/2020 

(quarta-feira), às 08h:00 min, na Clínica Gera Medicina – em frente à 

Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro . Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005386-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SENDY ITICAVA URAMOTO (REU)

MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA (REU)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR (REU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

RICARDO ALEXANDRE FERNANDES MORENO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

 

COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA - BRASÍLIA 

ANANIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004806-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA , LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, OAB: MT0011709S-O, para 

tomar ciência da data designada para a realização da pericia, pelo médico 

perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 25/03/2020 (quarta-feira), às 

08h:20 min, na Clínica Gera Medicina – em frente à Escola Adventista) Rua 

Afonso Pena , nº 809- Centro . Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009905-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 28/02/2020, ÀS 18:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012365-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, advº (ª) JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA , OAB: MT0011716 , para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 

25/03/2020 (quarta-feira), às 08h:40 min, na Clínica Gera Medicina – em 

frente à Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro . 

Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001463-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LUCIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 28/02/2020, ÀS 18:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003536-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, advº (ª) THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI, OAB/MT 14519, para tomar ciência da data designada 

para a realização da pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, 

no dia 25/03/2020 (quarta-feira), às 09h00 min, na Clínica Gera Medicina – 

em frente à Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro . 

Rondonópolis/MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810323 Nr: 17984-83.2015.811.0003

 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: ANESIA GUIMARAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Certificado o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820043 Nr: 2941-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Certificado o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 759609 Nr: 13148-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMAR BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por DINAMAR 

BORGES FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como perito o contador José 

Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela 

ausência de defasagem salarial (fls. 283/285). A parte autora discordou 

do laudo pericial, pugnando pela realização de nova perícia (fls. 288/292). 

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, concordou com o laudo elaborado 

pelo perito contábil, razão pela qual requereu sua homologação, com a 

extinção da ação (fls. 293/294). É o relatório. Decido. Em relação aos 

salários recebidos nos meses de maio/agosto de 1994, no valor de 185,60 

URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (192,71 URV), foram 

reajustados em setembro/94, por meio da lei Estadual nº 6.528/94, que 

promoveu um aumento salarial de 30%, conforme demonstrado pelo expert 

às fls. 284-v. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

O requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 1.000,00 (mil reais) (fls. 102-v). Nesse caso, cabe ao advogado 

da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba 

advocatícia. DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 318318 Nr: 1771-71.1993.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUAR RODRIGUES BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELUAR RODRIGUES BARBOSA, CNPJ: 

33695487000123, Inscrição Estadual: 13.095.008/4. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, tomar ciência de 

bloqueio de valores via BacenJUD, em conta bancária, e no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora online de 

valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida 

eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora online se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora online constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

devedor, sob pena de extinção da execução.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451051 Nr: 6231-71.2011.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES ROCHA ME, LUIZ 

RODRIGUES ROCHA

 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): LUIZ RODRIGUES ROCHA, Cpf: 

28400143191, Rg: 341.141, Filiação: Delmita R. da Rocha e Fabrício A. da 

Rocha, data de nascimento: 27/05/1963, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), empresario. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, para tomar 

ciência da restrição judicial de circulação, recaída sobre veículo, via 

sistema RENAJUD, MARCA/MODELO, FIAT /STRADA FIRE CE, PLACA DME 

3965 , e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Luiz Rodrigues Rocha Me e 

outros.O exequente requereu a restrição de circulação do veículo 

penhorado, via RENAJUD (fls. 107).É o relatório.Decido.RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃOO exequente requer seja incluída, através do sistema 

Renajud, restrição de circulação sobre o veículo penhorado nos autos às 

fls. 71.Em regra, considerando o princípio do menor gravame, prevista no 

art. 805, caput, do CPC,não há necessidade de ser determinada a 

restrição de circulação do veículo se já efetuado o registro no RENAJUD 

que impede a transferência do bem. No entanto, na hipótese dos autos, 

como o executado foi citado e a Fazenda esgotou todas as diligências 

aptas à localização dos devedores e do bem, a restrição de circulação do 

veículo registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado 

pelo art. 7º, III, e 14, II, da Lei 6.830/80.Nesse sentido:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. 1. Citado o executado por edital, como a 

execução realiza-se no interesse do exequente, a restrição de circulação 

do veículo registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, 

autorizado pelo art. 7º, III, e 14, II, da Lei nº 6.830/80, conferindo 

efetividade à execução fiscal. (TRF 4ª R.; AG 5025079-48.2017.404.0000; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da Silva Ávila; Julg. 

23/08/2017; DEJF 30/08/2017).”Com essas considerações, DEFIRO a 

imposição de RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no sistema RENAJUD, do 

veículo automotor em nome do executado, indicado às fls. 71.Intime-se a 

parte devedora por edital para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora (art. 16, III, da LEF). 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, 28 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814397 Nr: 1007-79.2016.811.0003

 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: JUALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 29 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805496 Nr: 16485-64.2015.811.0003

 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: MARIA BERNARDETE CHERIGATTI CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 
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tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 29 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717265 Nr: 12687-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: EDILSON MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 .Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812373 Nr: 247-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO N.º 247-33.2016.811.0003 (812373)

VISTO.

 Diante da impugnação apresentada pela requerente (fls. 401/402), 

intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

as fichas financeiras da autora, referente ao período de novembro de 

1993 a dezembro de 1994, ou, de outro servidor do mesmo cargo da 

autora (APOIO ADM EDUCACIONAL PROFISSINALIZADO – fls. 299), caso 

não sejam encontradas as fichas da demandante.

Com a juntada das fichas financeiras, DETERMINO que o perito faça nova 

perícia.

Após, dê-se vistas às partes do novo laudo pericial.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811992 Nr: 82-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ADRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 29 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741256 Nr: 2842-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 923926 Nr: 2845-52.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON DOMINGOS SACHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804500 Nr: 16112-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 30 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009423-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009423-14.2019.8.11.0003 VISTO. LAUDINÉIA DE SOUZA 

RODRIGUES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais e pedido de liminar em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, aduzindo, em síntese, que foi aprovada no concurso 

público municipal regido pelo EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE 

AGOSTO DE 2015, para o cargo de professor da educação infantil. 

Relatou que o edital do concurso previu a remuneração de R$ 2.945,74 

(dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro 

centavos) para os professores com mestrado, todavia, apesar de possuir 

mestrado, desde a posse está recebendo valor inferior ao estipulado no 

edital, a saber, R$ 2.375,36 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos). Asseverou que o edital é ato normativo editado no 
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exercício de competência legalmente atribuída, de modo que está 

subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, administração e 

candidatos, que dele não podem se afastar a não ser nas previsões que 

conflitem com regras e princípios superiores. Requer a concessão de 

tutela de urgência, para ordenar que o requerido deposite corretamente o 

valor do seu salário, conforme previsto no edital, sob pena de multa diária 

não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento. 

Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do valor 

referente à diferença salarial devida e efetivamente paga, na importância 

de R$ 33.189,75 e dano moral, no valor de R$ 30.000,00. O pedido de 

tutela de urgência foi indeferido (Id. 23788628). O Município apresentou 

contestação e arguiu a preliminar ausência de interesse de agir por falta 

de requerimento administrativo. No mérito, alegou, em suma, que a 

servidora foi empossada de acordo com o disposto no parágrafo único, do 

art. 5º, da Lei Complementar nº 003/2000, com nova redação dada pela LC 

nº 223/16; logo, a progressão funcional somente poderá ocorrer após o 

decurso do interregno do estágio probatório de 3 (três) anos. Ao final, 

requereu a improcedência do pedido inicial (Id. 25379754). A autora 

impugnou a contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os 

argumentos da defesa (Id. 26081743). Intimadas as partes para 

especificarem as provas, a autora requereu a juntada do parecer negativo 

emitido pelo réu e informou que não deseja produzir outras provas (id. 

26536021 e 26536023) autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 

2598249). O Município não apresentou manifestação (Id. 3235632). O 

Município também informou que não tem outras provas a produzir (id. 

27383572). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostram suficientes para o seu deslinde. PRELIMINAR DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Estando a demanda sustentada pelo binômio necessidade 

da tutela jurisdicional e na adequação do provimento postulado, não há 

que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, o interesse de 

agir processual surge da necessidade da servidora de ser reconhecido o 

direito de receber o salário de acordo com o previsto no EDITAL N.º 

001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, para os professores 

com mestrado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa 

para postular a tutela jurisdicional, sob pena de violação aos ditames do 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE, 

PARCIAL E EM GRAU LEVE DE MEMBRO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO A SER 

FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. LEI Nº 

6.194/74. SÚMULA Nº 474/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA. 

PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR 

MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar na ausência 

de interesse de agir em face da pendência de decisão na seara 

administrativa. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação 

judicial, mesmo que o pedido administrativo esteja pendente, com 

observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

com fulcro no art. 5º, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. Preliminar rejeitada. 

(...) (TJDF; Proc 07102.22-84.2018.8.07.0001; Ac. 115.4868; Sétima Turma 

Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 27/02/2019; DJDFTE 08/03/2019). 

Além do mais, a resistência do Município quanto ao pleito da parte autora 

se mostrou evidente, seja em razão da tese defensiva deduzida em 

contestação ou pelo parecer improcedente anexado pela autora no 

decorrer da ação (id. 26536023), cuja conclusão é contrária aos pedidos 

formulados na inicial. Desse modo, está caracterizado o interesse de agir. 

MÉRITO A autora busca a correção de seu s alário observando o valor 

previsto no EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 

2015, para os professores com mestrado, que previa a remuneração de 

R$ 2.945,74. Por sua vez, o Município aduz que a servidora foi empossada 

de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, com nova redação dada pela LC nº 223/16, 

logo, a progressão funcional somente poderá ocorrer após o decurso do 

interregno do estágio probatório de 3 (três) anos. Da análise das provas 

coligadas aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público de provas e títulos para provimento de cargos 

da classe de professores da educação infantil e do ensino fundamental do 

quadro de professores efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, 

por meio do Edital nº 001/2015-PMR/SEMED, de 31 de agosto de 2015. No 

referido edital constou no Anexo III que a posse seria na referência inicial 

da classe considerando-se a maior titulação, sendo que o enquadramento 

inicial para graduação (licenciatura) mais mestrado é classe F. O resultado 

final do referido concurso público foi homologado na data de 5 de 

fevereiro de 2016, conforme Decreto nº 7.811/2016 (Id. 23122003), e a 

candidata convocada foi nomeada no cargo de Docente de Educação 

Infantil, a partir de abril de 2016, sendo enquadrada na classe D (id. 

23122006). Pois bem. O parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, incluído pela Lei Complementar nº 223, de 22 

de janeiro de 2016, assim estabelece: “Art.5º - A progressão dos 

integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental 

dar-se-á verticalmente por critérios de habilitação, constituindo-se em 

níveis ascensão e, horizontalmente por avaliação processual, 

constituindo-se em padrões-promoção. Parágrafo Único: As progressões 

verticais e horizontais previstas nesta Lei dar-se-ão após a devida 

aprovação e homologação em estágio probatório, e consequente 

aquisição da estabilidade; sendo observado o cumprimento do interstício 

mínimo de 03 (três) anos entre cada nível vertical”. Em que pese o edital do 

concurso tenha previsto que o enquadramento se daria na referência 

inicial da classe considerando-se a maior titulação, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de aplicar a lei vigente na data 

da nomeação do servidor em cargo público, ainda que o edital do certame 

contivesse previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de 

vencimento. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

INGRESSO NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA COM ALTERAÇÃO DE LEI 

POSTERIOR AO CERTAME. LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO EDITAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de aplicar a lei vigente na data da nomeação do 

servidor em cargo público, ainda que o edital do certame contivesse 

previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de vencimento. 2. 

Agravo Regimental não provido” (STJ, AgRg no Ag 1367797 MG 

2010/0200698-8, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data 

do Julgamento 15/03/2011). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ENQUADRAMENTO 

NA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o 

servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito 

adquirido a regime jurídico. 2. O provimento em cargo público deve se dar 

na classe e padrão iniciais da carreira conforme a lei vigente na data da 

investidura no cargo público, que ocorre com a nomeação. 3. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no RMS 27.989/DF, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 

29/08/2011). Na hipótese dos autos, na data de nomeação da candidata 

aprovada no concurso público – Edital nº 001/2015, ou seja, abril de 2016, 

estava em vigor o disposto no parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 

Complementar nº 003/2000, incluído pela Lei Complementar nº 223, de 22 

de janeiro de 2016. O referido dispositivo estabelece que o servidor 

público municipal só faz jus as progressões verticais e horizontais após o 

estágio probatório, com a consequente aquisição da estabilidade, exigindo, 

ainda, o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre cada 

nível vertical. Assim, o enquadramento da servidora na classe e padrão 

inicial da carreira ocorreu na forma prevista na lei em vigência na data da 

nomeação da servidora em cargo público, em total observância ao 

princípio da legalidade. Oportuno mencionar o entendimento pacífico dos 

Tribunais Superiores de que não possuem os servidores públicos direito 

adquirido a regime jurídico, o qual pode ser modificado no interesse da 

administração, a qualquer hora, desde que observada à irredutibilidade de 

vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição da República. 

Ressalto que a Lei Complementar nº 223/2016 versa sobre assunto 

diverso da Lei nº 8.798/2016. Isso porque, a Lei Municipal nº 8.798/2016, 

na parte em que alterou o §1º do art. 13 da Lei Municipal nº 1.752/1990, 

dispõe sobre critérios para “julgamento dos títulos” nos concursos 

públicos de provas ou de provas e títulos, não no enquadramento dos 

servidores nos cargos públicos. Assim, não havendo qualquer ilegalidade 

no ato praticado pela administração municipal, impõe-se a improcedência 

do pedido inicial. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por LAUDINÉIA DE SOUZA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO 

RONDONÓPOLIS. Condeno a autora ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil). P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001248-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALEXSANDRO RAMALHO MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Yuri 

Alexsandro Ramalho Miranda em face de suposto ato ou omissão 

arbitrária praticada pelo Coordenador de Fiscalização da Secretaria de 

Fazenda de Mato Grosso. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a competência 

para processar e julgar o presente mandamus é de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá. Com efeito, observa-se que 

o Impetrante indicou como autoridade coatora agente público que possui 

sede funcional naquela Comarca. A competência para conhecer do 

mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional da 

autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL 

TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010).” Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação e, por conseguinte, declino da 

competência em favor das Varas Especializadas da Fazenda Pública de 

Cuiabá. Proceda-se a redistribuição necessária do processo eletrônico, 

por meio de sorteio, para uma das referidas Varas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014937-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REU)

S. C. D. M. E. M. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 28562364, tendo em vista que a lide foi 

promovida em face da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e não 

em face aos médicos por ela contratados, sendo estes são prepostos da 

primeira, cumprindo a ela, portanto, cientificá-los da decisão liminar 

concedida nestes autos. A requerida não estará violando independência 

funcional do profissional, garantida pelo Código de Ética Médica, tendo em 

vista a existência de decisão judicial devidamente fundamentada 

determinando a realização, preferencialmente, de cirurgia cesárea em 

favor da autora, preterindo a realização de parto normal, o qual poderá até 

vir ser feito caso a cirurgia cesárea traga risco concreto a saúde da 

autora ou do seu feto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008277-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

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:

CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REU)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

em desfavor de CELSINA PEREIRA RODRIGUES, todos devidamente 

qualificados, na qual visa o recebimento de débitos vencidos relativo ao 

fornecimento de água e coleta de esgoto. Citada, via mandado de citação, 

manteve-se inerte a parte reclamada no processo, vindo a se manifestar 

somente depois que o prazo tinha se esgotado, objetivando estabelecer 

um acordo com a parte autora, que por sua vez rejeitou o pedido de 

acordo. É o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se que houve 

proposta de acordo pela parte requerida, porém a parte requerente 

recusou o acordo. Importante frisar que este juízo não detém o poder 

coercitivo de obrigar alguém aceitar o acordo, tendo em vista ser 

incompatível com os princípios norteadores do processo conciliatório (art. 

166 do CPC), em específico o da autonomia da vontade e o da 

voluntariedade. O primeiro consiste no poder das partes em estipular 

livremente, como melhor lhes convier e mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, já o segundo é a vedação de serem 

impostas soluções coercitivas às partes. Ainda neste sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO QUE NÃO ENSEJA 

NULIDADE DO PROCESSO, NA MEDIDA EM QUE PODEM AS PARTES SE 

CONCILIAR A QUALQUER MOMENTO – (...) IMPOSSIBILIDADE DE SE 

OBRIGAR O CREDOR A ACEITAR A DÍVIDA DE FORMA PARCELADA – 

SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação 

1000289-33.2014.8.26.0451; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017)” 

(grifei) Sendo assim, demonstrado que este juízo não possui o poder 

coercitivo para obrigar a parte reclamante aceitar tal acordo, rejeito sua 

homologação. Passo, portanto, a julgar o mérito da ação. Partes são 

legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. 

Presentes os pressupostos processuais. A parte reclamada foi 

regularmente citada, mantendo-se inerte, bem como não apresentou 

contestação, de modo que é revel, devendo, portanto, ser aplicada a regra 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

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

formuladas pelo autor. Desta forma, decreto a revelia da parte requerida e, 

consoante o que me faculta o artigo 330, incisos I e II do CPC, entendo não 

haver necessidade de novas provas, pois a prova trazida na inicial pelo 

autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as 

partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto. Por outro lado, 

a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido. Ante o 

exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do 

requerido para com a parte autora, no valor de R$ 5.615,15 (cinco mil, 

seiscentos e quinze reais e quinze centavos), com juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o 
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vencimento de cada parcela pelo INPC. Custas pelo requerido, assim como 

condeno em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquive-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008277-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))
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CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

em desfavor de CELSINA PEREIRA RODRIGUES, todos devidamente 

qualificados, na qual visa o recebimento de débitos vencidos relativo ao 

fornecimento de água e coleta de esgoto. Citada, via mandado de citação, 

manteve-se inerte a parte reclamada no processo, vindo a se manifestar 

somente depois que o prazo tinha se esgotado, objetivando estabelecer 

um acordo com a parte autora, que por sua vez rejeitou o pedido de 

acordo. É o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se que houve 

proposta de acordo pela parte requerida, porém a parte requerente 

recusou o acordo. Importante frisar que este juízo não detém o poder 

coercitivo de obrigar alguém aceitar o acordo, tendo em vista ser 

incompatível com os princípios norteadores do processo conciliatório (art. 

166 do CPC), em específico o da autonomia da vontade e o da 

voluntariedade. O primeiro consiste no poder das partes em estipular 

livremente, como melhor lhes convier e mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, já o segundo é a vedação de serem 

impostas soluções coercitivas às partes. Ainda neste sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO QUE NÃO ENSEJA 

NULIDADE DO PROCESSO, NA MEDIDA EM QUE PODEM AS PARTES SE 

CONCILIAR A QUALQUER MOMENTO – (...) IMPOSSIBILIDADE DE SE 

OBRIGAR O CREDOR A ACEITAR A DÍVIDA DE FORMA PARCELADA – 

SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP; Apelação 

1000289-33.2014.8.26.0451; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017)” 

(grifei) Sendo assim, demonstrado que este juízo não possui o poder 

coercitivo para obrigar a parte reclamante aceitar tal acordo, rejeito sua 

homologação. Passo, portanto, a julgar o mérito da ação. Partes são 

legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. 

Presentes os pressupostos processuais. A parte reclamada foi 

regularmente citada, mantendo-se inerte, bem como não apresentou 

contestação, de modo que é revel, devendo, portanto, ser aplicada a regra 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

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

formuladas pelo autor. Desta forma, decreto a revelia da parte requerida e, 

consoante o que me faculta o artigo 330, incisos I e II do CPC, entendo não 

haver necessidade de novas provas, pois a prova trazida na inicial pelo 

autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as 

partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto. Por outro lado, 

a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido. Ante o 

exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do 

requerido para com a parte autora, no valor de R$ 5.615,15 (cinco mil, 

seiscentos e quinze reais e quinze centavos), com juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada parcela pelo INPC. Custas pelo requerido, assim como 

condeno em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquive-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613711 Nr: 4282-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES DE ABREU SOUSA, VAGNER DE 

ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do Réu Cleones de Abreu Sousa, Dr. Bruno de 

Castro Silveira, para manifestar-se na fase do art. 422 do CPP no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702318 Nr: 13134-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paiâo - OAB:18145-A, 

Laerte Gonzaga Faustino - OAB:25.791-0

 Autos: 702318

Decisão Interlocutória

1. Relatório.

Trata-se de denúncia oferecida contra o acusado Gilson Soares da Silva, 

narrando à prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, II do Código 

Penal, com observância da Lei n° 8.072/1990. Devidamente citado o 

requerido apresentou resposta à acusação acompanhada de diversos 

documentos, informando que não ocorrera o óbito do ofendido. Diante 

disso o representante do Ministério Público apresentou aditamento à 

denúncia fls. 347/351. Breve relato.

 2. Fundamentação.

O Ministério Público aditou a denúncia, a fim de incursionar o acusado 

Gilson Soares da Silva nas sanções do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

 Assim, o aditamento ofertado pela representante ministerial, merece 

acolhimento, pois pautada no art. 384 do Código de Processo Penal e 

revestidas de indícios de autoria e prova da materialidade.

 3. Dispositivo.

I – Recebo o aditamento à denúncia.

 II – Intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao aditamento da denúncia, nos termos do §2º e §4º do artigo 384 

do Código de Processo Penal, inclusive informando se o acusado deseja 

apresentar novo interrogatório.

III – Após manifestações, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669484 Nr: 2122-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Autos: 669484

 Decisão interlocutória

Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

No caso em questão, observa-se que o nobre causídico não trouxe aos 

autos documento comprobatório da ciência do seu cliente acerca de sua 

renúncia, tendo em vista que somente acostou aos autos “prints”, de 

mensagem encaminhada pelas redes sociais.

Desse modo, o causídico deverá promover corretamente o ato.

 Decido:

 I – Não reconheço do pedido da informação encartado em fl. 199, 

encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.

II – Reitere-se a intimação para que, em 05 (cinco) dias, apresente a 

defesa a necessária resposta à acusação, ou promova a correta 

renúncia, sob pena de comunicação à OAB/MT.

III – Intimem-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643076 Nr: 4410-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fls. 174, pois tempestivo, fl. 175.

II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo legal, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624953 Nr: 7343-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Código: 624953

I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697197 Nr: 9430-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DIAS, RENAN VINICIUS 

DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20.982/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente razões ao 

recurso de apelação de fls. 195.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633068 Nr: 4724-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Código 633068

Decisão Interlocutória

 I – Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o acusado não fora 

localizado para ser intimado da sentença condenatória proferida nos 

autos, fls. 107/116. Portanto, intime-o do teor da sentença através de 

edital, pelo prazo de 90 (noventa) dias (§1º do art. 392 do CPP).

II – Encerrado o prazo de intimação do edital, atenda com as demais 

determinações constantes da sentença de fls. 107/116.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640238 Nr: 1760-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCELINO PARREIRAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:MT0015375

 (...) I - Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação 

penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RODRIGO 

MARCELINO PARREIRA NEVES, conforme inteligência do artigo 107, IV e 

art. 109, V c/c art. 110, § 1° e 115, todos do Código Penal Brasileiro. II - 

Diante da juntada de petição de fls. 124/125, reconsidero a decisão 

proferida às fls. 114 em relação ao advogado Dr. Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso – OAB/MT 15.375, e o ISENTO do pagamento da multa aplicada. III 

- Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda 

não restituídos, determino a devida restituição, caso reste devidamente 

comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para 

que o proprietário comprove sua condição. IV - Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre - se. 

Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643267 Nr: 4549-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 (...), portanto sem pena caracterizada. Verificando-se que o réu, se 

fosse condenado, a pena jamais chegaria ao máximo e constando-se que 

transcorreu o prazo prescricional, decreta-se corretamente a prescrição”. 

(TACRIM-SP Re.824.727.4)3. Dispositivo.I - Declaro prescrito o direito do 
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Estado em continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, conforme 

inteligência do artigo 107, IV e art. 109, V, ambos do Código Penal 

Brasileiro.II – Proceda-se à restituição da fiança recolhida (comprovante 

de fls. 20) na sua integralidade. Intime-se o sentenciado para indicar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, seus dados bancários. A seguir, expeça-se 

alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial. Inerte o réu, 

declaro o perdimento do valor em favor do Estado de Mato Grosso.III – 

Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda 

não restituídos, determino a devida restituição, caso reste devidamente 

comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para 

que o proprietário comprove sua condição.IV – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644843 Nr: 5817-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19.875-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , intimar o 

advogado da parte requerida, para que no prazo legal, apresente dados 

bancários, bem como CPF do titular da conta bancária, para restituição do 

valor recolhido a título de fiança, conforme determinação de fls. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644843 Nr: 5817-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19.875-MT

 I – Em tempo, proceda-se à restituição da fiança recolhida (comprovante 

de fl. 30), na sua integralidade. Intime-se o sentenciado para indicar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, seus dados bancários. A seguir, expeça-se 

alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial. Inerte o réu, 

declaro o perdimento do valor em favor do Estado de Mato Grosso.

II – No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 92/93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654797 Nr: 4294-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DEMISQUE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/MT

 I – Recebo a apelação de fl. 181, pois tempestiva, fl. 192.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 182/191, e 

contrarrazões recursais, fls. 193/202, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656038 Nr: 5432-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DE CASTRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15.612

 Código: 656038

Decisão interlocutória

I – Em tempo, considerando que foi declarada extinta a punibilidade do 

denunciado, fls. 246, necessário proceder-se-á restituição da fiança 

recolhida (comprovante de fls. 66) na sua integralidade.

II – Intime-se o sentenciado para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, seus 

dados bancários. A seguir, expeça-se alvará de liberação do valor objeto 

do depósito judicial. Inerte o réu, declaro o perdimento do valor em favor 

do Estado de Mato Grosso.

III – No mais, cumpram-se integralmente as demais determinações contidas 

na sentença proferida nos autos.

 Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656038 Nr: 5432-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DE CASTRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15.612

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , intimar o 

advogado da parte requerida, para que no prazo legal, apresente dados 

bancários, bem como CPF do titular da conta bancária, para restituição do 

valor recolhido a título de fiança, conforme r. despacho retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 658469 Nr: 7613-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 305654 Nr: 2661-64.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TEODORO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA PRISCILA MORAL 

ALVES CABRAL - OAB:18446MT, Celia de Lima Maggi Scheffer - 

OAB:14.728/MT

 (...)esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um principio de economia do 

processo de que, extinta a punibilidade do réu deve isso logo ser 

declarado, esteja em que pé estiver a ação penal que, assim, tem o seu 

curso definitivamente paralisado”. Por que prolongar para o réu a agonia 

da espera e para a ineficaz? Argumenta-se que assim é o sistema, posto 

que a prescrição retroativa pressupõe a existência de sua condenação. 

Mas se o tribunal pode, por construção jurisprudências, reconhecer a 

prescrição retroativa com base na pena fixada em sentença anulada, por 

que não admitir ao Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política 

criminal? Afinal, sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena 

caracterizada. Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena 

jamais chegaria ao máximo e constando-se que transcorreu o prazo 

prescricional, decreta-se corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP 

Re.824.727.4)3. Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado RODRIGO TEODORO DE MORAES, conforme 

inteligência do artigo 107, IV e art. 109, V, ambos do Código Penal 

Brasileiro.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605734 Nr: 3539-76.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUSA DA SILVA OU ADRIANO 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 (...)um principio de economia do processo de que, extinta a punibilidade 

do réu deve isso logo ser declarado, esteja em que pé estiver a ação 

penal que, assim, tem o seu curso definitivamente paralisado”. Por que 

prolongar para o réu a agonia da espera e para a ineficaz? Argumenta-se 

que assim é o sistema, posto que a prescrição retroativa pressupõe a 

existência de sua condenação. Mas se o tribunal pode, por construção 

jurisprudências, reconhecer a prescrição retroativa com base na pena 

fixada em sentença anulada, por que não admitir ao Juiz de primeiro grau a 

aplicação de semelhante política criminal? Afinal, sentença nula é ato 

inexistente, portanto sem pena caracterizada. Verificando-se que o réu, 

se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao máximo e constando-se 

que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se corretamente a 

prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3. Dispositivo.I - Declaro prescrito 

o direito do Estado em continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO SOUZA DA SILVA, 

conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, § 1° e 

115, todos do Código Penal Brasileiro.II - Havendo objetos apreendidos 

vinculados a presente ação penal e ainda não restituídos, determino a 

devida restituição, caso reste devidamente comprovada a propriedade, 

impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o proprietário comprove 

sua condição.III - Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

de praxe.Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633068 Nr: 4724-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO, Cpf: 

77862694104, Rg: 354555, Filiação: Divina Correia da Conceição e 

Benedito Alfredo da Conceição, data de nascimento: 05/08/1975, 

brasileiro(a), natural de Jaraguá-GO, solteiro(a), engenheiro mecânico, 

Telefone (66) 9696-0747. 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: Vistos etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

desfavor de GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO, dando-o como incurso 

nas sanções dos artigos 305 e 306, caput, ambos da Lei 9.503/1997 

(Código Brasileiro de Trânsito), pelos fatos constantes na peça acusatória 

de fls. 04/05.Narra a denúncia que, no dia 27 de junho de 2015, por volta 

das 23h, na Rua 15 de novembro, centro, neste Município, o denunciado 

conduzia o veículo automotor Chevrolet Cruze, placa OBQ7964, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão/influência de 

álcool, vindo a se envolver num acidente de trânsito, ocasião em que 

afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil.Segundo o 

parquet, o denunciado conduzia o veículo Chevrolet Cruze, ocasião em 

que colidiu com a motocicleta Honda Biz, de cor preta, pertencente à 

Bárbara Yara Ribeiro dos Santos, que estava estacionada em frente a 

casa dela.Consta que, logo após a colisão, o denunciado evadiu do local, 

percorrendo mais de um quarteirão. Contudo, em virtude de problemas na 

roda dianteira de seu veículo, o réu parou perto do Supermercado 

Favorito, ocasião em que amigos de Bárbara foram até o local e detiveram 

o acusado até a chegada da autoridade policial.Restou apurado que, 

quando da abordagem do réu pela Polícia, este apresentou visível sinal de 

embriaguez, tendo este confirmado que havia ingerido grande quantidade 

de bebida alcoólica. A denúncia foi recebida em 24.02.2016 (fls. 54/55).O 

denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 68/69) e, em seguida, 

realizou-se a instrução do feito (fls. 98/102).Encerrada a instrução 

processual, foi concedida a palavra às partes, sendo que o representante 

do Ministério Público, por meio de alegações orais, pugnou pela 

condenação do réu, nos exatos termos da exordial acusatória.Já a defesa 

do réu apresentou memoriais finais pugnando pelo reconhecimento da 

atenuante espontânea e pela aplicação da pena-base no mínimo legal, com 

o direito de recorrer em liberdade (fls. 103/105).Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido.Não havendo preliminares ou outras questões 

atinentes a vícios procedimentais, passo à imediata análise do mérito da 

denúncia.Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções 

previstas nos artigos 305 e 306, caput, ambos da Lei 9.503/1997 (Código 

Brasileiro de Trânsito), cujas descrições típicas estão delimitadas nos 

seguintes termos:Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa que determine dependência:Penas - detenção, de 

seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Art. 305. 

Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:Penas - 

detenção, de seis meses a um ano, ou multa.A MATERIALIDADE dos 

delitos está comprovada por meio do termo de boletim de ocorrência (fls. 

30/31), auto de infração de trânsito (fls. 32), auto de apreensão do veículo 

(fls. 33), relatório final da autoridade policial (fls. 42/43) e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.A 

AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta 

evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase 

inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o 

denunciado, de fato, foi o autor dos crimes apurados.Vejamos.DO CRIME 

DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CTBAlém de ter sido preso 

em flagrante delito, ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou que, no 

dia dos fatos, estava conduzindo veículo automotor alcoolizado. Nesse 

sentido, admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, bateu o carro em 

seguida, mas não evadiu do local porque não percebeu a colisão com a 

motocicleta.Os Policiais Militares, também inquiridos nas duas fases 

(inquisitorial e judicial), esclareceram que foram acionados para atenderem 

uma ocorrência de acidente de trânsito, em que o acusado havia colidido 

numa motocicleta que estava estacionada na rua e havia evadido do local. 

Relataram que, após se dirigirem até o local, já havia lá pessoas alteradas 

e tentando evitar que o acusado empreendesse fuga. Afirmaram que o 

acusado estava com sinais de embriaguez e somente havia parado 

porque a roda do veículo quebrou em razão do abalroamento. Narraram 

que a vítima afirmou que havia deixado sua motocicleta na frente da casa 

de uma amiga, ocasião em que o suspeito colidiu nela e evadiu do local. 

Informaram que restaram constatadas todas as características de 

embriaguez (olhos vermelhos, falta de coordenação motora, falta de 

equilíbrio). Afirmaram que o denunciado confessou que havia ingerido 

bebida alcoólica demasiadamente, razão pela qual foi encaminhado à 

Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito.Como se sabe, o 

depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência constitui 

elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais 

existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em 

relação ao acusado.A propósito, é a jurisprudência:“TJDFT – TRÁFICO DE 

DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. CAUSA DE AUMENTO DO 

ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA 

LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os depoimentos dos policiais que, 

de forma clara e uníssona, apreendem a droga após o recebimento de 

denúncia anônima a respeito de suposta traficância, podem e devem ser 

apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao 

édito condenatório. [...] VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(Acórdão n.749095, 20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, 

Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

09/01/2014, Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152). “TJMT - APELAÇÃO 

CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LEI 

12.760/2012, ADMISSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ, PUBLICAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR 

ANTES DO FATO IMPUTADO AO APELANTE, POSSIBILIDADE DE 
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CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ DO APELANTE POR ESSE MEIO DE 

PROVA, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES, VISÍVEL ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA 

PERSECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO 

PENAL MANTIDA – PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A DETENTIVA 

APLICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPERATIVA A REDUÇÃO DE 

OFÍCIO DA PENA ACESSÓRIA PARA 2 (DOIS) MESES – SIMETRIA COM A 

PENA CORPORAL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT 

- RECURSO DESPROVIDO – PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR READEQUADA DE OFÍCIO. A prova oral que se apresenta 

coerente e segura, sobretudo evidenciando o estado de embriaguez, é 

suficiente para sentença condenatória pelo crime tipificado no art. 306 do 

CTB, e de valor probante inafastável se reforçada pela expressa 

confissão o apelante” (TJMT, Ap 157220/2017). [...]. (Ap 24605/2018, DES. 

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).Depreende-se dos autos que 

os Policiais Militares que abordaram o réu observaram e descreveram 

sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, que levaram 

à constatação do estado de embriaguez, o que foi admitido pelo próprio 

acusado. Verifica-se, portanto, que o acusado foi preso em flagrante 

delito em virtude de estar dirigindo com capacidade psicomotora alterada 

em razão da ingestão de álcool, conforme restou evidenciado por meio 

dos depoimentos dos Policiais inquiridos na fase inquisitorial e judicial e 

pela própria confissão do acusado na fase judicial. Além disso, também 

causou danos na motocicleta que se encontrava estacionada na rua, tudo 

em virtude da ingestão demasiada de bebida alcoólica. Observa-se, 

portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a 

condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve 

a confissão da prática do crime pelo acusado em Juízo, corroborada pelos 

demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi 

acima mencionado.Nesse sentido, é a jurisprudência:“As confissões 

judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou 

verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de 

prova inclusive circunstâncias.” (STF - RTJ 88/371).“A confissão judicial 

livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos 

autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto 

probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47).“A 

confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de 

prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em 

circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a 

insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 

6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573).Portanto, a confissão 

judicial do acusado, aliada às demais provas dos autos, constitui elemento 

probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, 

consequentemente, impor condenação em relação a esse delito.DO CRIME 

DE AFASTAR DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À 

RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL - ART. 305 DO CTB No que tange ao 

crime capitulado no artigo 305 do CTB, de igual modo restou configurado in 

casu, pois o acusado, após a prática delitiva, afastou-se do local do fato a 

fim de evitar a sua responsabilização civil e penal. Ao ser interrogado em 

Juízo, o réu negou a evasão do local, alegando que não percebeu a 

colisão com a motocicleta estacionada porque havia uma queda no asfalto. 

Afirmou que somente percebeu quando ouviu um barulho na roda e 

resolveu parar o veículo, momento em que avistou o pessoal vindo atrás 

do depoente.Contudo, por meio dos depoimentos dos Policiais que 

atenderam a ocorrência, verifica-se que o acusado, ao reverso da escusa 

apresentada, colidiu com a motocicleta da vítima Bárbara Yara Ribeiro dos 

Santos e, em seguida, fugiu do local do acidente, momento em que teve 

que parar o veículo próximo ao local dos fatos porque a roda do automóvel 

apresentou defeito.Assim, em que pese o acusado tenha alegado que não 

notou a colisão com a motocicleta estacionada, é de se ver que este está 

tentando se desvencilhar da imputação penal que lhe está sendo atribuída. 

Ora, restou evidente nos autos a intenção do denunciado de fugir do local 

do sinistro e se furtar de eventual responsabilidade civil ou penal.Diante 

disso, impõe-se também no caso em exame a procedência do pedido inicial 

quanto a esse delito.À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e CONDENO o 

acusado GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO como incurso nas penas dos 

artigos 305 e 306, caput, ambos da lei 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).Passo à dosimetria das penas. DO CRIME DE EVASÃO DO 

LOCAL DO ACIDENTE – ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRONo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Em relação 

aos antecedentes, considerando que a condenação penal existente em 

desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de 

valorar negativamente neste ponto.Quanto à conduta social, não há 

elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os 

inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse 

ponto. No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as 

próprias do tipo em questão.Por fim, a vítima não contribuiu para a 

perpetração do delito.Diante disso, tendo em vista que não há 

circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo 

legal de 06 (seis) meses de detenção.Na segunda fase, não há atenuante 

a ser reconhecida.Ainda na segunda fase, verifica-se que o réu possui 

condenação penal na ação penal n. 7897-49.2007.811.0003, encartada 

nos autos de execução penal cód. 335005, o qual tramitou na 4ª Vara 

Criminal desta Comarca, cuja pretensão executória da pena foi extinta em 

12.12.2013 (trânsito em julgado) comprovando, portanto, a reincidência 

delitiva, já que extinta há menos de 05 anos da data dos fatos ora em 

análise. Assim, agravo a pena fixada em 1/6 (01 mês), totalizando na pena 

de 07 meses de detenção. Na terceira fase, não constato qualquer causa 

de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.Assim, fixo a pena 

final em 07 (sete) meses de detenção, a qual torno definitiva nesse 

patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena.DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRONo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Em relação 

aos antecedentes, considerando que a condenação penal existente em 

desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de 

valorar negativamente neste ponto.Quanto à conduta social, não há 

elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os 

inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse 

ponto. No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as 

próprias do tipo em questão.Por fim, a vítima, que neste caso é a 

sociedade, não contribuiu para a perpetração do delito.Diante disso, tendo 

em vista que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.Na segunda 

fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a 

atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal. Ademais, conforme esclarecido por meio das 

certidões e extratos colhidos junto ao sítio eletrônico do TJ/MT, existe 

condenação passada em julgado proferida em face do réu, cuja extinção 
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da pretensão executória ocorreu a menos de 05 anos da data dos fatos 

em comento, comprovando, portanto, a reincidência criminal (executivo 

penal/cód. 335005 – que tramitou perante o Juízo da 4ª vara de 

execuções penais desta Comarca).Desta feita, seguindo entendimento 

jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela 

possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma 

agravante e uma atenuante), vejamos:AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 67 DO CP. 

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM 

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 

83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, 

entende, na fixação da dosimetria da pena, ser possível, no concurso de 

circunstâncias agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da 

reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). 2. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O agravo regimental não merece 

prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes 

de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 

05/09/2012).Assim, ante a compensação da agravante da reincidência 

com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base 

fixada em 06 (seis) meses de detenção.Na terceira fase, não constato 

qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao 

caso.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Fixo ainda a suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado pelo período 

de 02 (dois) meses, conforme art. 293 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Assim, fixo a pena final em 06 (seis) meses de detenção e 10 

dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

do ora sentenciado pelo período de 02 (dois) meses, a qual torno definitiva 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMESA 

APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL 

IMPLICA A SOMATÓRIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, 

PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 01 (UM) ANO E 01 (UM) MÊS 

DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA (NO PATAMAR ACIMA ESTABELECIDO), 

BEM AINDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO PELO PERÍODO TOTAL DE 02 

(DOIS) MESES, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.De acordo 

com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Tendo em vista que o 

acusado respondeu a presente ação penal em liberdade, deixo de 

reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.Considerando o quantum da pena e o regime inicial 

diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em 

observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, 

defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.Com fundamento no 

Enunciado n. 14 do TJ/MT, não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV, do CPP.Proceda-se às 

comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).Condeno o réu ao pagamento das 

despesas e custas processuais.Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, conclusos para extinção da punibilidade em virtude da 

prescrição à luz das penas concretas aplicadas no feito ora em 

exame.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 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, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620159 Nr: 3312-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE SANDRA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)prescrição, qualquer que seja sua modalidade é matéria de ordem 

pública. No dizer de Espínola,“perde toda a significação a ação, desde que 

esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um principio de economia do 

processo de que, extinta a punibilidade do réu deve isso logo ser 

declarado, esteja em que pé estiver a ação penal que, assim, tem o seu 

curso definitivamente paralisado”. Por que prolongar para o réu a agonia 

da espera e para a ineficaz? Argumenta-se que assim é o sistema, posto 

que a prescrição retroativa pressupõe a existência de sua condenação. 

Mas se o tribunal pode, por construção jurisprudências, reconhecer a 

prescrição retroativa com base na pena fixada em sentença anulada, por 

que não admitir ao Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política 

criminal? Afinal, sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena 

caracterizada. Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena 

jamais chegaria ao máximo e constando-se que transcorreu o prazo 

prescricional, decreta-se corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP 

Re.824.727.4)3. Dispositivo.I - Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada MEIRE SANDRA OLIVEIRA SILVA, conforme 

inteligência do artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1°, todos do 

Código Penal Brasileiro.II – CANCELO a audiência aprazada nestes autos, 

fls. 179.III - Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação 

penal e ainda não restituídos, determino a devida restituição, caso reste 

devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o 

caso, para que o proprietário comprove sua condição.IV - Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre 

- se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671396 Nr: 3766-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SILVA DE SOUZA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada JOSIANE SILVA DE SOUZA NOVAES, conforme inteligência do 

artigo 107, IV, art. 109, VI, todos do Código Penal Brasileiro. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. 

Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619638 Nr: 2735-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARTINS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19.492 MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490 MT

 (...)que prolongar para o réu a agonia da espera e para a ineficaz? 

Argumenta-se que assim é o sistema, posto que a prescrição retroativa 

pressupõe a existência de sua condenação. Mas se o tribunal pode, por 

construção jurisprudências, reconhecer a prescrição retroativa com base 

na pena fixada em sentença anulada, por que não admitir ao Juiz de 

primeiro grau a aplicação de semelhante política criminal? Afinal, sentença 

nula é ato inexistente, portanto sem pena caracterizada. Verificando-se 

que o réu, se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao máximo e 

constando-se que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se 

corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3 . 

Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente 
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ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

VICENTE MARTINS AQUINO, conforme inteligência do artigo 107, IV, art. 

109, V e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - 

se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 689615 Nr: 2564-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ANDRADE MARTINS, NELSON 

MARTINS, ALTEMIR SOUZA MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONÇA 

- OAB:25.598, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - OAB:16.330-MT, 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA FILHO - OAB:16330 MT, 

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO MARTINS - OAB:16.660-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 694102 Nr: 6550-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ROBERTO PICOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o acusado não fora 

localizado para ser intimado da sentença condenatória de fls. 136/139, 

para tanto, intime-o do teor da sentença através de edital, pelo prazo de 

90 (noventa) dias (§1º do art. 392 do CPP).

II – Outrossim, encerrado o prazo de intimação do edital, atenda às demais 

determinações constantes da sentença de fls. 136/139.

 III – Recebo a apelação de fl. 153, pois tempestiva, fl. 154.

IV – Intime-se a defesa para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

V – Após remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

VI – A seguir, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do 

recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 695467 Nr: 7854-06.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 140, pois tempestiva, fl. 143.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 144/147, e 

contrarrazões recursais, fls. 148/153, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 692270 Nr: 4908-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLYNGER PORTO DE SOUZA, LUCAS 

MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Fabio Henrique dos Santos Alvares - OAB:26203/O

 I – Recebo as apelações de fls. 187 e 197, pois tempestivas, fls. 192 e 

198.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 193/196 e 

200/212, e contrarrazões recursais, fls. 213/222 , remetam-se os autos ao 

E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695663 Nr: 8045-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN - OAB:24630-MT

 Autos nº 8045-51.2019.811.0064 – Cód. 695663

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado CARLOS 

ROBERTO 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.

Por fim, DEFIRO o pedido contido na cota ministerial para que seja oficiado 

à autoridade policial com a finalidade de providenciar o laudo de exame 

complementar da vítima (fl. 29).

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635122 Nr: 6350-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da ausência justificada das testemunhas supramencionadas, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 23 de junho de 2020, conforme contato telefônico com a 

comarca de Itiquira, neste ato.

Oficie-se o juízo de Itiquira, confirmando/informando da data designada, 

bem como o link e senha de acesso necessário para realização do ato.

 Expeça-se carta precatória a fim de inquirir as testemunhas arroladas 

conforme requerido pelo Ministério Público.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638294 Nr: 169-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 
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Mendonça Junior - OAB:16.330/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Vanessa Oliveira 

Rodrigues, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da ausência injustificada da testemunha Airon Dourado Moreira, 

diante da insistência da defesa, designo a audiência para o dia 05 de 

março de 2020 às 14h20min, devendo a testemunha ser conduzida 

coercitivamente, pagando o valor da diligência ao oficial de justiça. O 

endereço conforme informação permanece o mesmo e foi fornecido o 

seguinte telefone (66) 9 9996-6173.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 324972 Nr: 3080-79.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADEMILSON DA SILVA 

MOURA(...)pela prática dos crimes descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

(...)Sendo assim, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses de 

detenção e ao pagamento de 30 (trinta) 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 é habilitado, conforme documento de fl. 27, sendo 

assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com 

esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão 

da habilitação para conduzir veículo 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.Solicito 

a devolução da carta precatória encaminhada à Comarca de Cuiabá/MT 

(fl.109) independente de cumprimento.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. 

Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação.Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da 

audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este 

Juízo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653937 Nr: 3503-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662334 Nr: 10872-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678195 Nr: 9814-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE JESUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da vítima Josimar Campos Cunha, após 

manifestação, voltem os autos conclusos para novas deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688249 Nr: 1391-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, 

GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Ao compulsar os autos, verifica-se à fls. 117 que o réu Fellipe 

Nascimento dos Santos, apesar de intimado deixou de comparecer, ou 

justificar sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia 

ressalvados os efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694788 Nr: 7201-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7201-04.2019.811.0064 – Cód. 694788

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusado GABRIEL 

DANTAS JUNQUEIRA 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 da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele 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.

Rondonópolis - MT, 15 de agosto de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696206 Nr: 8575-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GISELLE DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8575-55.2019.811.0064 – Cód. 696206

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada CAMILA 

GISELLE DOS SANTOS VIEIRA como incursa 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 da acusada 

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 a mesma 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697842 Nr: 9927-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9927-48.2019.811.0064 – Cód. 697842

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado VILMAR 

ALVES SOUZA 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698229 Nr: 10188-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10188-13.2019.811.0064 – Cód. 698229

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

ALEXANDRE LIMA SANTANA 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698841 Nr: 10613-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

JULIANA MACHADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:16.989/0-MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR os réus 

Ivaldo Gonçalves do Nascimento, brasileiro, convivente, nascido em 

17/11/1977, natural de Monte Alegre de Minas/MG, filho de Lucia Helena 

Gonçalves do Nascimento, residente na Rua 10, Casa 07, Lote 23, Bairro 

Carlos Bezerra II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Juliana 

Machado de Lima, brasileira, convivente, nascida em 15/08/1993, natural 

de Itiquira/MT, portadora do RG 2956316-0 SSP/MT e CPF 051.471.841-20, 

filho de Silvio Marcio Ribeiro Lima e de Cícera Aparecida Machado, 

residente na Rua 10, Casa 07, Lote 23, Bairro Carlos Bezerra II, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime 

descrito no art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679560 Nr: 11125-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da testemunha/vítima Susy Oliveira de 

França e Luis Jeová França M dos Santos, após manifestação, determino 

desde já a expedição de eventual mandado de intimação ou carta 

precatória a fim de proceder à inquirição da testemunha/vítima 

supramencionadas.

Diante da não intimação da vítima e testemunhas supramencionadas 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 25 de março de 2020 às 14:00.

Intime-se a testemunha Raquel Martins Oliveira no endereço constante nos 

autos.

 Saem os presentes intimados.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 621189 Nr: 4325-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI, RANGEL 

DE MORAES CARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RANGEL DE MORAES CARLET, Filiação: 

Celita Aran de Moraes e José Valdir Carlet, data de nascimento: 

09/08/1992, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), promotor de 

vendas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR os réus 

Paulo Henrique Passos Nalini, brasileiro, solteiro, nascido em 12/06/1995, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2346372-4 SSP/MT e CPF 

049.122.931-30, filho de Isaac da Silva Nalini e de Rosineide da Silva 

Passos Nalini, residente na Rua da Saudade, nº 276, Bairro Jardim Iguaçu, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Rangel de Moraes Carlet, 

brasileiro, solteiro, nascido em 09/08/1992, natural de Sorriso/MT, portador 

do RG 2383053-0 SSP/MT e CPF 046.508.651-90, filho de José Valdir 

Carlet e de Celita Aran de Moraes, residente na Rua Cerejeiras, nº 110, 

Bairro Primavera, cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, como 

incursos na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal.Passo doravante a dosar-lhes as 

reprimendas.RÉU PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI.O Código Penal 

atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa.Verificando as condições do acusado e do crime, passo a 

dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da 

normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou 

demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se 

aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso 

são inerentes ao fato. Consequências – A meu ver não transpassam da 

normalidade. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para 

a atividade criminosa.Após análise das circunstâncias judiciais, considero 

que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito em 04 

(quatro) anos de reclusão.No caso existe a circunstância atenuante da 

menoridade relativa, porém, deixo de reduzir a pena, em razão dela já 

estar fixada no mínimo legal.Por outro lado, inexistem circunstâncias 

agravantes, porém, incide a causa de diminuição de pena estampada no 

art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que 

o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado 

pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, 

também não se afastou em demasia, tendo em vista que, só não 

consumou o ato, em razão da chegada dos policiais militares, por isso, 

entendo que a pena deve ser minorada pela metade, por conseguinte, fica 

a pena em 02 (dois) anos de reclusão.De outro giro, se encontra presente 

a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado 

artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra 

pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a 

pena em 1/3, ficando ela em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

que fica sendo a pena final.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.Em 

relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já 

analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 

do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado 

(art. 60, CP).Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu 

Paulo Henrique Passos Nalini em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e, ao pagamento de 

20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.Verificando a 

redação do artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

causa da prática de grave ameaça à vítima. No mesmo sentido, não há que 

se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).RÉU RANGEL DE MORAES 

CARLET.O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Verificando as condições do acusado e 

do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais 

previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se 

desgarrou da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – 

Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos 

para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias 

no caso são inerentes ao fato. Consequências – A meu ver não 

transpassam da normalidade. Comportamento da Vítima – Entendo que não 

contribuiu para a atividade criminosa.Após análise das circunstâncias 

judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena 

base do delito em 04 (quatro) anos de reclusão.No caso, inexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes, porém, incide a causa de 

diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código 

Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu 

foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se 

aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em 

demasia, tendo em vista que, só não consumou o ato, em razão da 

chegada dos policiais militares, por isso, entendo que a pena deve ser 

minorada pela metade, por conseguinte, fica a pena em 02 (dois) anos de 

reclusão.De outro giro, se encontra presente a causa de majoração de 

pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o 

crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que 

considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena 

final.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.Em relação a pena de 

multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, 

fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, 

levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, 

CP).Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rangel de 

Moraes Carlet em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial aberto e, ao pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.Verificando a redação do 

artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da 

prática de grave ameaça à vítima. No mesmo sentido, não há que se falar 

em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, 

quanto ao direito de apelar, insta observar que os réus responderam ao 

processo em liberdade e, considerando que, ao menos neste momento, os 

requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com 

arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo aos réus a 

oportunidade de recorrerem em liberdade da presente sentença.CONDENO 

os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.Transitando 

esta sentença em julgado, expeçam-se as guias definitivas de execução 

de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto 

de Identificação.Publique-se. Registre-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, 29 de janeiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620873 Nr: 4012-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATAS MENDONÇA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 4012-91.2014.811.0064 – Cód. 620873

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 106, aguarde-se o integral 

cumprimento dos termos da suspensão condicional do processo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 626589 Nr: 8517-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8517-28.2014.811.0064 – Cód. 626589

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WESLEY MOREIRA 

DOS SANTOS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16.06.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 96, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 93/93-v, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de WESLEY MOREIRA DOS SANTOS – 

CPF 051.979.071-50.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634759 Nr: 6012-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DIVINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6012-30.2015.811.0064 – Cód. 634759Vistos.Analisando a 

defesa preliminar apresentada pelo réu AMILTON DIVINO SANTANA não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.06.2020, às 15h20min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Outrossim, considerando o 

comparecimento do réu aos autos com a devida apresentação de sua 

defesa, DEFIRO o requerimento formulado pelo acusado à fl. 105, para 

tanto, revogo a determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e 

DENATRAN às fls. 92/92-v, contudo, caso o órgão já tenha sido oficiado, 

determino que se expeça novo ofício visando à baixa da restrição no 

cadastro de LINDOMAR FARIAS SILVA – CPF 001.858.511-69.Por fim, 

tendo em vista que o acusado reside na cidade e comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT conforme consta à fl. 101, expeça-se carta precatória 

visando o interrogatório do mesmo, consignando que este Juízo dispõe do 

Sistema de Videoconferência e havendo disponibilidade do mesmo sistema 

junto ao Juízo Deprecado, informar o interesse em realizar o ato por tal 

sistema e havendo, ainda, possibilidade da audiência ser realizada na 

mesma data designada nestes autos ideal seria, contudo, não havendo tal 

possibilidade que seja designada audiência para interrogatório do réu 

retromencionado de acordo com a disponibilidade de pauta do Douto Juízo 

Deprecado.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641401 Nr: 2875-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2875-06.2016.811.0064 – Cód. 641401

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu SILVIO CARLOS DA 

SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.06.2020, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655980 Nr: 5379-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCÉLIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661191 Nr: 9926-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO DIAS, MICHAEL DA SILVA 

LISBOA, RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 9926-34.2017.811.0064 – Cód. 661191

Vistos.

Tendo em vista que o (s) acusado (s) FÁBIO ROBERTO DIAS, MICHAEL 

DA SILVA LISBOA e RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS preenchem os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 27.03.2020, às 16h00min.

Por fim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a devida 

apresentação de sua defesa e comprovante de endereço, revogo a 

determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 

121/121-v, contudo, caso o órgão já tenha sido oficiado, determino que se 

expeça novo ofício visando à baixa da restrição no cadastro de FÁBIO 

ROBERTO DIAS – RG 92273741 SSP/MT; RAFAEL FERNANDO DOS 

SANTOS – CPF 003.685.701-77 e MICHAEL DA SILVA LISBOA – CPF 

021.698.321-57.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669993 Nr: 2486-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Autos nº 2486-50.2018.811.0064 – Cód. 669993

Vistos.

O acusado ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES apresentou 

justificativa ao não comparecimento em juízo às fls. 127/128, noticiando 

que sua ausência ocorreu por motivo de força maior.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 130 informou que acolhe a 

justificativa apresentada pelo denunciado e requer a prorrogação do 

prazo da suspensão condicional do processo pelo período de 01 (um) 

mês.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo em 01 (um) mês o período de prova.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674979 Nr: 6904-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da testemunha Olivio Fernandes de 

Oliveira, após manifestação, determino desde já a expedição de eventual 

mandado de intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição 

da testemunha supramencionada.

Diante da não intimação da testemunha Olivio Fernandes de Oliveira, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 15 de abril de 2020 às 14h20min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678371 Nr: 9996-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA PEREIRA, DANIELY 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997/O-MT

 Autos nº 9996-17.2018.811.0064 – Cód.678371

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

LUCIANO BARBOSA PEREIRA e DANIELY OLIVEIRA, não vislumbro 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.06.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 686096 Nr: 16872-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOHAN MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 Autos nº 16872-85.2018.811.0064 – Cód. 686096

Vistos.

O acusado YOHAN MENDES DA SILVA apresentou justificativa ao não 

comparecimento em juízo às fls. 61/62, noticiando que sua ausência 

ocorreu por motivo de força maior.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 68 informou que acolhe a 

justificativa apresentada pelo denunciado e requer a prorrogação do 

prazo da suspensão condicional do processo pelo período de 01 (um) 

mês.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo em 01 (um) mês o período de prova.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 687319 Nr: 636-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA CASTRO SOUZA, OSCAR SANTANA 

DA MATA, TALISON NIL CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24.628/0-MT

 Intimação do advogado da acusada Kamila Castro Souza, Dr. Ildemar 

Barbosa Alves - OAB/MT nº 24.628 que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório aguardando apresentação de memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696114 Nr: 8487-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 
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OAB:9.279-MT

 Autos nº 8487-17.2019.811.0064 – Cód. 696114

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CLEYTON SILVA DE 

OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.06.2020, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698366 Nr: 10283-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 10283-43.2019.811.0064 – Cód. 698366

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CARLOS DA SILVA 

BRANCO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.06.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 691096 Nr: 3836-39.2019.811.0064

 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): DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, DOUGLAS 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPos - 

OAB:16944, DEFENSOR - OAB:

 Autos: 3836-39.2019.811.0064 – Código: 691096.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela defesa da acusada DAYANE 

SOUZA DE OLIVEIRA (fls. 400/408) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a Defesa constituída pela 

acusada DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA para, no prazo sucessivo de 08 

(oito) dias apresentar razões e, após, vista dos autos ao MPE para no 

prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Diligencie-se acerca do cumprimento da carta precatória expedida à 

Comarca de Cuiabá/MT (fls. 394/96 ) certificando da intimação da acusada 

Dayana do inteiro teor da sentença.

4. CUMPRA-SE integralmente as determinações da sentença.

5. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHE-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos à Câmara competente e analisado o Recurso 

interposto.

6. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 28 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 694996 Nr: 7405-48.2019.811.0064

 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): JARDEL MAYCK BRANCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19.204

 Autos: 7405-48.2019.811.0064 – Código: 694996.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa do acusado JARDEL 

MAYCK BRANCO DIAS (fls. 154) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à Defesa 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHE-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que seja 

os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 28 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693096 Nr: 5643-94.2019.811.0064

 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): KAROLAYNE SALINA GARCIA, RAMON 

SANTOS SANTANA, EMERSON PEREIRA, ANGELICA JESUS BRITO, 

BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, DRIELLE 

BIANCA SILVA ELOY - OAB:19.752, FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107/MT

 Intimação do advogado FABIO CELESTINO DA SILVA para apresentar 

alegações finais, impreterivelmente no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR 

DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO 
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CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 Intimação do advogado ROMULO BEZERRA PEGORARO para apresentar 

alegações finais do reu Cleiton, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 679462 Nr: 11029-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA AUXILIADORA MACEDO DO 

NASCIMENTO, PATRICIA SINARA DE JESUS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 Autos: 11029-42.2018.811.0064 – Código: 679462.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela defesa da acusada PATRÍCIA 

SINARA DE JESUS LIMA (fls. 252) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade [fls. 254], adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698435 Nr: 10324-10.2019.811.0064

 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): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA, JÚNIOR RONEI LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FABIO CELESTINO DA SILVA - OAB:22798-0/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que até a presente data a acusada não foi posta em 

liberdade tão somente em razão da ausência de tornozeleira eletrônica na 

unidade prisional local, não podendo a inércia estatal ser a ela transferida, 

DETERMINA-SE SUA IMEDIATA SOLTURA, devendo ser cumprido o alvará 

de soltura já expedido.

ADVIRTA-SE a acusada que deverá manter o endereço e o contato 

telefônico atualizados junto à Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa para 

que a instalação seja efetivada tão logo ocorra a chegada de novas 

tornozeleiras eletrônicas, ressalvando que sua não localização ou o não 

comparecimento poderá ensejar decreto preventivo.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700152 Nr: 11490-77.2019.811.0064

 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): LUAN GUSTAVO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699/O-MT

 Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

para o acesso a presente via. De igual forma, a exordial acusatória 

observou o disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato 

supostamente criminoso e todas as suas circunstâncias.3. Ademais, no 

particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em 

elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado, laudo de constatação preliminar e nas 

declarações das testemunhas.4. Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018).5. 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 Luan Gustavo Camilo.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 fevereiro de 2020, às 16 horas.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 618599 Nr: 1697-90.2014.811.0064

 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): ANTONIO MARCOS BARBOSA NUNES, INZIO 

CASTRO QUEIROZ DOS SANTOS, MARCILENE LEOPOLDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do 

CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.3. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados, laudo de 

constatação preliminar e nas declarações das testemunhas.4. Demais a 

mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da 

instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e 

das garantias da ampla defesa e do contraditório.” ().5. 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 Antônio 

Marcos Barbosa Nunes e Marcilene Leopoldino Ferreira6. 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 01 de 

abril de 2020, às 08h40.8. INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como os acusados.9. Providencie a 

CITAÇÃO dos acusados 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. Em relação ao acusado Inzio Castro Queiroz dos 

Santos o Juízo deliberará acerca do seu desmembramento na 

oportunidade da audiência designada.12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 664132 Nr: 12570-47.2017.811.0064
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 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): JÉSSIKA SALGADO LINO, IZIDORIO 

RODRIGUES DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463

 De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do 

CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.3. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante da acusada, laudo de 

constatação preliminar e nas declarações das testemunhas.4. Demais a 

mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da 

instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e 

das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).5. 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 Jéssika 

Salgado Lino e Izidorio Rodrigues da Luz Neto.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 15 de abril de 

2020, às 08 horas.8. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes, 

bem como os acusados.9. Providencie a CITAÇÃO dos acusados 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. Às providências. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 672286 Nr: 4550-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISSON CAIQUE DE SOUZA GAINO, PEDRO 

HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO 

- OAB:15.261 MT, Telma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3.402-B

 Autos: 4550-33.2018.811.0064 – Código: 672286.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 11 de março de 2020, às 09:40 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (11 de março 

de 2020 às 09:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 672286 Nr: 4550-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISSON CAIQUE DE SOUZA GAINO, PEDRO 

HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO 

- OAB:15.261 MT, Telma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3.402-B

 Autos: 4550-33.2018.811.0064 – Código: 672286.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 11 de março de 2020, às 09:40 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (11 de março 

de 2020 às 09:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 676499 Nr: 8305-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

para o acesso a presente via. De igual forma, a exordial acusatória 

observou o disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato 

supostamente criminoso e todas as suas circunstâncias.4. Ademais, no 

particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em 

elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado, laudo de constatação preliminar e nas 

declarações das testemunhas.5. Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018).6. 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 Luky Hander Fernandes Ossuna.7. 

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.8. Designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de abril de 2020, às 16 horas.9. INTIMEM-SE as partes, as 
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testemunhas/informantes, bem como o acusado.10. Providencie a 

CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.11. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 683715 Nr: 14763-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA COSTA MEDEIROS, SAMILLY 

CRISTINA CORREIA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do 

CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.3. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante das acusadas, laudo de 

constatação preliminar e nas declarações das testemunhas.4. Demais a 

mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da 

instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e 

das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).5. 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 Aparecida 

da Costa Medeiros e Samilly Cristina Correia Araújo.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 15 de abril de 

2020, às 15 horas, data única disponível.8. INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como as acusadas.9. Providencie a 

CITAÇÃO das acusadas 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. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 683778 Nr: 14825-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIEL JOAB ALBUQUERQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 14825-41.2018.811.0064 – Código: 683778.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 18 de março de 2020, às 09:00 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes , bem como o 

acusado .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (18 de março 

de 2020 às 09:00 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

6. Observe as determinações no apenso nº 11119-16.2019.811.0064, 

código 699596, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

imediatamente.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 685874 Nr: 16665-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SIMAO PACIFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 

2020, às 09 horas, data única disponível.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes, bem como o 

acusado.

3. Providencie a CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06.

4. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696614 Nr: 8954-93.2019.811.0064

 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): BYANCA SOUZA DA CUNHA, DANILO 

SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Autos: 8954-93.2019.811.0064 – Código: 696614.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 18 de março de 2020, às 08:00 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (18 de março 

de 2020 às 08:00 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

6. Observe as determinações no apenso nº 11119-16.2019.811.0064, 

código 699596, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

imediatamente.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 694293 Nr: 6733-40.2019.811.0064

 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): JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 Autos: 6733-40.2019.811.0064 – Código: 694293.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 11 de março de 2020, às 09:00 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (11 de março 

de 2020 às 09:00 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 699551 Nr: 11095-85.2019.811.0064

 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): JONATHAN FERNANDO MORAES MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B3

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que até a presente data o acusado não foi posto em 

liberdade tão somente em razão da ausência de tornozeleira eletrônica na 

unidade prisional local, não podendo a inércia estatal ser a ele transferida, 

DETERMINA-SE SUA IMEDIATA SOLTURA, devendo ser cumprido o alvará 

de soltura já expedido.

ADVIRTA-SE o acusado que deverá manter o endereço e o contato 

telefônico atualizados junto à Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa para 

que a instalação seja efetivada tão logo ocorra a chegada de novas 

tornozeleiras eletrônicas, ressalvando que sua não localização ou o não 

comparecimento poderá ensejar decreto preventivo.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 627830 Nr: 680-82.2015.811.0064

 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): MATEUS VALDEZ SCHWART MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 Autos: 680-82.2015.811.0064 – Código: 627830.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 18 de março de 2020, às 10:40 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como o 

acusado .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (18 de março 

de 2020 às 10:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 619795 Nr: 2922-48.2014.811.0064

 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): DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 Autos: 2922-48.2014.811.0064 – Código: 619795.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 11 de março de 2020, às 08:00 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (11 de março 

de 2020 às 08:00 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

6. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Planalto da Serra/MT e Campo 

Novo de Parecis/MT para inquirição das testemunhas Nelson de Castro 

Alves e Bruno Bartolomei via videoconferência (dia 11 de março de 2020 

às 08:00) – sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 683076 Nr: 14158-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 14158-55.2018.811.0064 – Código: 683076.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 04 de março de 2020, às 09:40 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como a 
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acusada .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (04 de março 

de 2020 às 09:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 689582 Nr: 2533-87.2019.811.0064

 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): WESLEY JULIO DA SILVA, ADRIELY 

FERNANDA VERÍSSIMO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15668

 Autos: 2533-87.2019.811.0064 – Código: 689582.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 04 de março de 2020, às 09:00 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (04 de março 

de 2020 às 09:00 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 686501 Nr: 17242-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIANE SANDRIN DA SILVA, RONILDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Autos: 17242-64.2018.811.0064 – Código: 686501.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Visando a adequação de pauta, antecipa-se a audiência designada 

nesse feito para o dia 18 de março de 2020, às 09:40 horas.

2. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas /informantes , bem como os 

acusados .

3. 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.

4. Havendo a necessidade de inquirição da testemunha ou interrogatório 

do acusado em outra Comarca, proceda-se com a expedição da carta 

precatória ao Juízo onde encontra-se a parte, para que compareça ao 

Juízo deprecado na data e horário designado por este Juízo (18 de março 

de 2020 às 09:40 horas) a fim de ser ouvida via videoconferência – 

sistema lifesize.

5. Às providências. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

6. Ciência ao MPE e DPE.

7. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Rondonópolis – MT, 29 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692881 Nr: 5476-77.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5476-77.2019.811.0064 – Código 692881.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Anthony Vitor Pereira dos Santos

Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2020, 17h50min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Defensora Pública: Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensoria Pública, da vítima do 

acusado.

O Ministério Público, por sua Excelência o digno Promotor de Justiça 

ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados em Juízo pelas declarações da 

vítima em harmonia e coerência com o restante do conjunto probatório, 

além do destaque de que a vítima sentiu-se intensamente amedrontada.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia para a 

condenação do denunciado em todos seus termos.

Pede deferimento.”

A Defensoria Pública ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: 

“MM. Juíza, em alegações finais, a defesa salienta que o réu não 

confessou ter ameaçado a vítima, tendo apenas informado que danificou 

objetos na casa quando estava à procura de sua companheira Cristiane. 

Além disso, o réu informou que é possível uma convivência salutar com 

sua sogra e que na presente data, além de estar vivendo muito bem com 

sua companheira e ajudando criar seus filhos, também se livrou das 

drogas e do álcool. Além disso, observa-se que não houve uma 

comprovação nítida de animo calmo e refletido no momento da prolação 

das palavras ameaçadoras, haja vista que o réu estava fora de si em 

razão da ingestão de bebida e álcool, não podendo se afirmar que o 

mesmo efetivamente concretizaria qualquer tipo de ameaça.
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Assim, requer a Vossa Excelência a absolvição do réu em razão da 

ausência de comprovação de dolo específico da ameaça e, 

subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, 

requer a aplicação do mínimo penal.”

Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Tathiana Mayra Torchia Franco

Defensora Pública

Anthony Vitor Pereira dos Santos

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673655 Nr: 5728-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LUIZ KONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5728-17.2018.811.0064 – Código 673655.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Raul Luiz Konda

Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2020, 14h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensoria Pública e da vítima. 

Ausente o acusado.

O Ministério Público, por sua Excelência o digno Promotor de Justiça 

ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados pelas declarações da vítima, 

coincidindo com as lesões descritas no laudo de lesão corporal 619.A.18, 

de fls. 31/34 e conforme o restante do conjunto probatório.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia para 

condenar o denunciado em todos os artigos e na reparação material e 

moral.

Pede deferimento.”

A defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido citado, mudou-se de 

endereço sem comunicar este Juízo, consoante observa-se à fl. 105, 

razão pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na forma 

preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ademais, declaro encerrada a instrução processual e converto os 

debates orais por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para 

que a defesa os apresente (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo 

Penal),

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646766 Nr: 7455-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, ESTER DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

da acusada CARMEN LÚCIA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento a 

acusada do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.Saem os presentes 

intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, João 

Araújo – estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaJardel Mendonça Santana MarquezDefensor 

PúblicoCarmen Lúcia dos SantosAcusada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696848 Nr: 9166-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 9166-17.2019.811.0064 - Código: 696848.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.
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 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702068 Nr: 12915-42.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO LUIZ INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 12915-42.2019.811.0064 – Código 702068.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Aparecido Luiz Inácio

Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 15h23min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público, da vítima e do 

acusado.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça ofertou os 

memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos descritos na 

denúncia foram comprovados em Juízo pelas declarações da vítima, que 

estão em coerência e harmonia com o depoimento da testemunha Maristela 

de fl. 08, da testemunha Gisleide, fl. 11, com as declarações inquisitivas 

de fl. 13 e com o relato da vítima durante a entrevista com o médico legista 

de fl. 36. Os fatos descritos pela vítima em Juízo são idênticos aos fatos 

investigados no inquérito e descrito por ela em todas as vezes que foi 

ouvida, diferentemente dos fatos alegados pelo denunciado.

Em violência doméstica, palavra contra palavra, pela coerência, conexão e 

harmonia, as palavras dela têm mais valor que as palavras dele.

 O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia para a 

condenação de Aparecido Luiz Inácio no Artigo 129, § 9º do Código Penal 

e na reparação civil pelos danos materiais e morais.

Pede deferimento.”

Com a palavra a defesa do denunciado na pessoa do digno Defensor 

Público, ofertou seus memoriais, nos seguintes termos: “MM. Juíza, em 

alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela procedência total 

da pretensão acusatória para o fim de condenar o acusado no delito do 

Artigo 129, § 9º do CP. Ocorre que, após a instrução processual penal, 

tendo, como elemento de prova, tão somente a palavra da vítima, o que se 

percebe é a fragilidade, a incerteza, bem como as expressões e menções 

duvidosas narradas pela vítima, principalmente durante as perguntas 

dirigidas pela Defensoria Pública a ela.

Desde já, verifica-se que, ao ser questionada sobre quem havia agredido 

quem primeiramente, ao fim das perguntas feitas pelo Defensor Público, a 

mesma informou ao Juízo que não saberia ao certo dizer sobre quem teria 

agredido quem primeiramente, corroborando, assim, com a própria versão 

do acusado que, diferentemente da versão da vítima, tanto em sede 

policial quanto em seu interrogatório perante o Juízo, informou que foi a 

vítima quem teria partido para cima do mesmo, ocasião em que este lhe 

desferiu dois empurrões na face da vítima. Toda via, singe-se, a 

controvérsia em saber se foi a vítima quem teria se autoagredido mediante 

o empurrão do portão ou se fora o acusado quem efetivamente, chutando 

o portão, teria causado a lesão na vítima descrita no laudo pericial de fls. 

35 e seguintes.

Mais uma vez, a versão do acusado parece ser mais firme e coerente, 

posto que, pelo próprio Juízo, foi reconhecido que o mesmo também 

sofreu diversas lesões, não havendo outra razão para presumir que não 

tenha sido a vítima quem teria lhe provocado as lesões, afinal, somente os 

dois se encontravam ali presentes no momento dos fatos. Ora, eventual 

decreto condenatório não poderia favorecer o acusado e ao mesmo tempo 

prejudicá-lo ante a versão absolutamente duvidosa narrada pela vítima e 

que contradisse a sua própria narrativa durante a fase inquisitorial.

 Estando certos de que não houve firmeza no único depoimento prestado 

em Juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como Artigo 155 do Código Penal, 

o que se verifica, longe de dizer que se trata de um acusado 

absolutamente inocente, é que o elemento de informação inquisitorial não 

foi totalmente comprovado pelas narrativas da vítima em Juízo. Poderia a 

nobre delegada, ter diligenciado no sentido de reinquirir ou inquirir os 

adolescentes mencionados no relatório policial e nas declarações da 

vítima para o fim de tomar a certeza de que teria sido, ou não, o acusado o 

autor do empurrão no portão em face da vítima. Como não diligenciou, 

razão não há para condenar o acusado ante a negligência na investigação 

policial.

Por estas razões, requer a absolvição do acusado, nos termos do Artigo 

386 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência da 

formação concisa e certa da prova judicializada.

Pede deferimento.”

Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Aparecido Luiz Inácio

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668828 Nr: 1570-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1570-16.2018.811.0064 – Código 668828.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Francisco Leomar Costa Gomes

Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 14h16min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogado: Dr. Pablo Cortez Loi

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, das testemunhas Rodrigo Santos 

Aguiar, Marcos Borges da Silva, Antônio Rodrigues Aguiar, do acusado e 

de seu advogado.

Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da precatória expedida para a oitiva da vítima Rosiane 

Rodrigues de Freitas. Com o retorno da missiva, declaro encerrada a 

instrução processual e converto os debates orais por memoriais, 

concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para sua apresentação 
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(Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), iniciando-se pela 

acusação.

 Observa-se, ainda, que o endereço da vítima está consignado na referida 

ordem como Rua José Pequeno da Silva, nº 136, São Pedro da Cipa/MT. 

Portanto, o Juízo a que deva ser dirigida a referida carta precatória é de 

Jaciara/MT e não Luiz Eduardo Magalhães/BA, conforme recibo do malote 

digital lançado às fls. 125/129.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Pablo Cortez Loi

Advogado

Francisco Leomar Costa Gomes

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702154 Nr: 12953-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINELSON DOMINGOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado AQUINELSON DOMINGOS ALVES, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2 , 

ambos da CNGC.Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.As partes desistem dos 

prazos recursais.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaJardel 

Mendonça Santana MarquezDefensor PúblicoAquinelson Domingos 

AlvesAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631720 Nr: 3796-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:

 Processo: 3796-96.2015.811.0064 – Código: 631720.

Vistos etc.

Os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, assim, verifica-se que o acórdão que desproveu o recurso, 

mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das peças 

necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685136 Nr: 16020-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DIEGO RIBAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 16020-61.2018.811.0064 – Código 685136.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Maicon Diego Ribas da Silva

Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 17h22min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogada: Dra. Aline Cristiane de Moraes Mendonça

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da advogada e da vítima. Ausente 

o acusado.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça ofertou os 

memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos descritos na 

denúncia foram comprovados pela vítima em Juízo, com segurança e com 

absoluta convicção da ação injusta do denunciado.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia para 

condenar o denunciado em todos os seus termos.”

A defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Pela digna advogada, foi dito que o não comparecimento do acusado foi 

motivado pelo fato de o mesmo estar em viagem e com o caminhão 

quebrado na estrada do município de Canarana/MT, porém, sem nenhuma 

comprovação material.

Assim, não restando outra alternativa, o processo seguirá sem a sua 

presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, defiro o pedido da defesa, para que junte documento de 

substabelecimento aos presentes autos, no prazo legal.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para sua 

apresentação pela defesa (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo 

Penal).

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Aline Cristiane de Moraes Mendonça

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673299 Nr: 5430-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5430-25.2018.811.0064 – Código 673299.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Bento Barbosa da Silva Júnior

Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 17h26min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do digno Defensor Público e do 

acusado. Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante a não localização das vítimas, consoante observa-se à certidão de fl. 

55, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, para que requeira o que de direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Bento Barbosa da Silva Júnior

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701191 Nr: 12281-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Ação Penal: 12281-46.2019.811.0064 - Código: 701191.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 316041 Nr: 981-73.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7.010, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629

 Ação Penal nº 981-73.2008.811.0064 (Código 316041)

Vistos etc.

Cumpra-se imediatamente a determinação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso exarada à fl. 395.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 929975 Nr: 4801-06.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos etc. Considerando a ausência da testemunha arrolada pela 

acusação hei por bem redesignar a audiência para o dia 14 de maio de 

2020 às 15h00 para inquirição da testemunha Antônio Carlos e 

interrogatório do denunciado. Intime a testemunha para comparecer ao ato 

observando o endereço e o telefone à fls. 23. Oficie ao Juízo deprecante 

a nova data da audiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Saem os 

presentes intimados, inclusive o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 922838 Nr: 2445-38.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. DA COSTA MADEIRAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:

 Vistos etc. Considerando a ausência da testemunha arrolada pela 

acusação hei por bem redesignar a audiência para o dia 27 de abril de 

2020 às 14h00. Requisite a testemunha arrolada pela acusação na forma 

orientada pela e. Corregedoria de Justiça. Oficie ao Juízo deprecante a 

nova data da audiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Célia Terezinha Gomes de Amorim, 
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matrícula 6469, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de Licença Médica, no período de 17.01.2020 

a 15.05.2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Caroline Fernanda Dorigo Hara, Matrícula n. 7671 

CPF n. 024.757.869-06, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta da Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca, no período de 17.01.2020 a 15.05.2020;

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

Sinop, 29 de janeiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio n. 572-30.2020.811.0015 Cód. 

372425

Requerente: Vanilza Cândida Moita Misturini

Vistos, etc,

VANILZA CÂNDIDA MOITA MISTURINI, matrícula: 11498, requer a 

concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, referentes ao 

quinquênio 29.12.2014 a 29.12.2019.

As informações prestadas pela Central de Administração são no sentido 

de que a servidora foi nomeada efetivamente no cargo de Oficial de 

Justiça, conforme Ato n. 314/2004-CM, de 15/12/2004, tomou posse no dia 

29/12/2004 e foi declarada estável a partir de 29/12/2007, conforme Ato 

174/2008-CM, de 3/3/2008. Esteve à disposição da comarca de Vera - MT, 

exercendo a função gratificada de Gerente Administrativa, no período de 

13/5/2005 a 26/2/2007. Requereu e obteve deferimento de licença-prêmio 

referente aos quinquênios 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.§ 1ºA 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. § 2ºEntende-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 29.12.2014 a 29.12.2019, 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, 15 de 

janeiro de 2020 - Cleber Luis Zeferino de Paula -Juiz de Direito e Diretor do 

Foro

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio n. 586-14.2020.811.0015 -Cód. 

372443

Requerente: Viviane de Oliveira Moliani

Vistos, etc, VIVIANE DE OLIVEIRA MOLIANI, matrícula: 11490, requer a 

concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, referentes ao 

quinquênio 20.12.2014 a 20.12.2019. 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 20/12/2004 e foi 

declarada estável a partir de 20/12/2007, conforme Ato 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. § 1ºA 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. § 2ºEntende-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 20.12.2014 a 20.12.2019, 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, 15 de janeiro de 2020 - 

Cleber Luis Zeferino de Paula - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011641-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BENTO BRAGHIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007928-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR CAVASINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015163-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SINOP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a correspondência devolvida.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011983-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SUELEN ALVES DA GAMA (REU)

CICERO ALVES DA GAMA (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a correspondência devolvida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 8048-13.2006.811.0015

 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): VIVIANE APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos etc.

Sobre o pedido de p. 365, diga a parte requerida em 15 dias.

Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que sua inércia 

significará anuência tácita ao pedido, com a consequente homologação da 

desistência da ação e consequente julgamento dela sem resolução de 

mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99564 Nr: 6700-86.2008.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERÊNCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIRO BRANDOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 "Vistos etc. Cautelar incidental aviada por Luiz Terêncio dos Santos em 

face de Jocemiro Brandoli, ambos qualificados.

A parte requerente objetivou com a presente ação apreender e buscar o 

bem pá-carregadeira, marca Fiat Allis, modelo 1900-B, ano 1980, série n.° 

269331. Relatado que a máquina foi negociada por R$ 100.000,00, 

representados por cártulas de cheques, sendo a primeira devolvida pelo 

motivo 25, isto é, cancelamento do talonário. Localizou o maquinário na 

cidade de Sorriso-MT, com um suposto comprador que atende pelo nome 

de Kenedy. (...). Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem apreciação 

de mérito, estribado no que dispõe o art. 485, inciso VI, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual 

superveniente.

 Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 

10% do valor atribuído à causa, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, 

incisos de I a IV, do CPC. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias . P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226614 Nr: 3699-49.2015.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. S. R. COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme a redação do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro 

continuam podendo ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado à sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Entretanto, a via correta para sua oposição, é em apartado e por 

dependência tal como reza o art. 676 do Digesto Civil, in verbis:

“Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição e autuados em apartado”.

Regra singela, de antanho (CPC, art. 1.049), já que nada mudou quanto a 

isso do CPC anterior para o atual.

De todo modo, descabe a este juízo fazer tal papel da alçada da parte, 

conforme as regras comezinhas de direito nos processos e ritos a 

envolver os embargos de terceiros, que inclusive obviamente exige o 

respectivo preparo ou admissão da assistência judiciária gratuita.

 Logo, trabalho incompleto, inadmitidos devem ser como tais os expressos 

embargos apresentados no âmago da própria execução, por contrariar as 

normativas citadas, devendo ser desentranhados, inibidos pela Secretaria 

deste juízo, por representarem um nada processual na forma como 

apresentados.

Isto posto, inadmito a defesa tida por embargos à execução, apresentada 

no seu próprio bojo, nos termos retro expendidos.

Dito isso, a peça apresentada às p. 80/83 perdeu seu objeto, já que seu 

teor consistia em rebater os termos articulados pela embargante, como 

visto, sem sucesso.

 Desta forma, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao 

feito, pugnando o que for de seu interesse, em 10 dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop - MT, 27 de janeiro de 2020.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174795 Nr: 10313-75.2012.811.0015

 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: LICIA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 20.980, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:

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

 Vistos etc.

Corrijo, ex officio, a parte final da decisão de p. 93/94, uma vez que em 

seu último parágrafo constou parte embargante, quando na realidade é a 

parte requerente que deve manifestar sobre o litisconsórcio necessário da 

Colonizadora Sinop.

 Desta forma, renovo o prazo de 10 dias, para que a parte requerente 

pronuncie-se sobre os fatos mencionados nos últimos dois parágrafos da 

decisão de p. 93/94, informando sobre a necessidade de incluir a terceira 

citada acima no polo passivo da demanda, nos moldes lá elencados.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 76155 Nr: 4542-29.2006.811.0015
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP 

LTDA- (ARROZ ENGENHO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Vistos etc.

Consoante extraído do processo, a parte requerida cumpriu integralmente 

sua obrigação, antes mesmo que se desse início ao cumprimento de 

sentença.

 Desta feita, não mais requerido por ambas as partes, determino o 

arquivamento definitivo do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 2334-96.2011.811.0015

 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: JOAO FERNANDES, MARIA HELENA SILVA, NILVA 

MARCIA JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS INÁCIO DA SILVA, NILVA 

MARCIA JOHANN, JOAO FERNANDES, MARIA HELENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT, RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT, 

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO - OAB:21792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Vistos etc. Defiro a carga rápida dos autos. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168758 Nr: 3754-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DO NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256657 Nr: 1755-75.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 "Vistos etc. Embargos à execução aviados por Elésio Renato Schafer em 

face de Banco de Lage Landen Services Brasil S.A, ambos qualificados, a 

combater a pretensão no apenso feito executivo cód. 157572. (...). 4. 

Dispositivo Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, julgo improcedentes os pedidos 

formulados por Elésio Renato Schafer ajuizada em face de Banco de Lage 

Landen Services Brasil S.A. Mantidas as condições da Cédula de Crédito 

Bancário tal como contratada, a cujo título sem mácula reconheço eficácia 

executiva. Condeno a parte embargante às custas e despesas judiciais, 

além dos honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor atualizado 

da dívida exequenda, na forma do art. 85, § 2. ° e incisos, do CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do 

CPC, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

translade-se cópia desta sentença para os apensos autos n° 

4709-70.2011.811.0015 - cód. 157572, arquivando-se estes, a serem 

desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas 

sucumbenciais. P. I. C."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002600-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), 

(ID. 28111583).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012542-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE (REU)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (REU)

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011162-83.2019.8.11.0015

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:

PATRICIA CASAGRANDE (REU)

ELIO CASAGRANDE (REU)

NEIDE PEREIRA CAMACHO CASAGRANDE (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA THEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000583-42.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando-se de processo com custas, comprovado o recolhimento das 

custas judiciais e diligência do(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Acaso necessário, intime-se 

a parte interessada para recolhimento da diligência. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

30 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

JALIRA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000600-78.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Aguarde-se o recolhimento das custas, bem como da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação (art. 388, p. 

único, da CNGCJ/MT). 2. Após, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 3. Cumprida a finalidade, devolva-se com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. 4. Em caso de não 

recolhimento das custas e/ou 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, 30 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000657-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DO IGUACU INTEGRADO - SICOOB 

INTEGRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCABENI OAB - PR26113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANE DENISE PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000657-96.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, determino a retirada do sigilo da 

presente carta precatória. 2. Tratando-se de processo com custas, 

efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 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, 30 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343421 Nr: 18176-72.2018.811.0015

 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: SALETE LÚCIA COTTICA CHAPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE JESUS 

SILVA - OAB:OAB/SP 283.304, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:357.590/SP, FERNANDO JORGE BARROS EHRENSPERGER - 

OAB:OAB/SP 306.014, HICHAM SAID ABBAS - OAB:297240

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a petição e guia de fls.87/89. Prazo: Quinze dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007486-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1007486-30.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS RÉU: BANCO BRADESCO Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID 22768995 , designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 14:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007486-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado da requerente para impugnar a contestação ID 

21187733 no prazo de 15 dias. Ainda, intimá-lo de que fora designado o 

dia 29/1/2020, às 14 horas para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação, conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá 

comparecer acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007486-30.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MARCELINA DOS 

REIS RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 22768995 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 14:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166995 Nr: 1829-71.2012.811.0015

 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: ANGELO CARLOS MARONEZZI, EDSON MARCOS 

MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 Intimar o advogado do requerido Dr. BRUNO RAMOS DAMBROSKI do ter 

da sentença de fls. 233, abaixo transcrita

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” ajuizada por ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDSON 

MARCOS MELOZZI e GLEICE MATOS MARONEZZI em face do BANCO DO 

BRASIL S/A.

 Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 217/219, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação, tendo os Autores, inclusive, renunciado ao 

direito em que se funda a ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 217/219, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alíneas “b e c”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189590 Nr: 10999-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o mandado distribuído em data de 11/06/2019, sob 

nº 201302, foi cancelado pelo Gestor da Central de Mandados, tendo em 

vista que o Oficial de Justiça Plinio Mendonça cumpriu os atos através do 

mandado nº 201301, distribuído na mesma data.

Certifico, também, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se requerendo o que 

de direito no prazo de 10(dez ) dias acerca da certidão negativa de 

citação lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 205, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015207-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1015207-33.2019.811.0015 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, 30 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007741-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Processo PJE 1007741-85.2019.811.0015 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, 30 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013525-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES RODRIGUIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013525-43.2019.811.0015 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, 30 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015114-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1015114-70.2019.811.0015 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, 30 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012352-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARA CAROLINE NASCIMENTO FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ASSUNÇÃO MARTINS (REU)

HELIO KUJAT (REU)

BRUNO PEREIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012352-81.2019.8.11.0015 Verifico que a audiência de 

conciliação está marcada para o dia 06/02/2020. Observo, ainda, que o 

requerido Domingos Assunção Martins foi devidamente citado, conforme 

ID 27462095. O requerido Hélio Kujat, por outro lado, não foi citado, uma 

vez que não foi localizado no endereço informado nos autos (ID 

27242953) e, na manifestação do ID 27887288, a parte autora informa seu 

novo endereço. Ao requerido Bruno Pereira da Silva, por sua vez, foi 

enviada carta de citação, mas não foi recebida em mãos próprias. Assim, 

considerando que não haverá tempo hábil para a citação de todos os 

requeridos, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

28/05/2020, às 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Determino 

que a Secretaria providencie a citação dos requeridos nos endereços 

constantes nos autos, nos termos da decisão de ID 24428027, 

observando a data da audiência acima designada. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223275 Nr: 1595-84.2015.811.0015

 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: COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INES BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor 

indicado nos cheques de fls. 19/21, que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a emissão dos títulos e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação ao banco 

sacado. Por fim, tendo em vista que a requerida decaiu de maior parte dos 

pedidos, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 

2º, NCPC).Transitada esta em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200047 Nr: 2715-02.2014.811.0015

 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: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON ARAÚJO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia 

indicada nos cheques de fls. 11, cujo valor deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde a data de emissão dos títulos 

(25/05/2013), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data de sua primeira apresentação perante a instituição 

financeira sacada (fls.14).Por fim, tendo em vista que o requerido decaiu 

de maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (artigo 85, § 2º, NCPC).Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, se nada for requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 4149-70.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT, ANDRÉIA PEZZINI MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 86724

 Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pelo 

exequente às fls. 188/189, haja vista que não foi demonstrado que o 

executado seja detentor de crédito nos autos Código n.º 86723, conforme 

mencionado no aludido petitório.

 Ademais, verifica-se que o exequente desistiu da penhora do imóvel que 

foi arrematado em outro processo (fls. 142) e que o juízo se encontra 

garantido pela penhora de fls. 163.

 Dando prosseguimento ao feito, ante sta o retorno das cartas de 

intimação de fls. 179/180, expeça-se mandado para o cumprimento do ato, 

conforme requerido (fls. 182 e 186).

Intimem-se.

 Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170408 Nr: 5475-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇAO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, PAULO ROBERTO GOMES 

MALAQUINI, CARLOS EDUARDO ROLO KIFCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAM DE LIMA - 

OAB:60295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente: 

PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI E MAKI MOTOS LTDA (fl. 75) e 

CARLOS EDUARDO ROLO KIFCHE (fls. 132 e verso).

Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, querendo, 

indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255923 Nr: 1360-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da 

Parte Requerente, embora devidamente intimada às fls. 77/80.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102700 Nr: 9725-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DIAS IORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMILTON LEITE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

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

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte autora para em cinco dias 

manifestar sobre certidão de fl. 324: "CERTIFICO E DOU FÉ, em 

cumprimento ao respeitável mandado, extraído autos código autos sob nº 

102700, em que diligência nesta cidade e Comarca de SINOP, Estado de 

Mato Grosso, no endereço constante do respeitável mandado, na Rua 

Estrada Claúdia, Comunidade Campo Verde Cidade: Sinop/MT, por duas 

vezes em horários alternados, e lá estando, após as formalidades legais e 

de praxes, deixei de proceder à intimação do executado Rosemilton Leite 

da Silva, por não encontrá-lo no endereço descrito no respeitável 

mandado e o telefone celular anotado no mandado não atende a ligação 

por ser inexistente.

CERTIFICO E DOU FÉ, que estando no endereço informando-me com 

pessoas lá residentes não logrei êxito na localização do devedor nem 

obtive informação de seu logradouro.

Assim sendo, em face destas informações, devolvo o respeitável 

mandado Cartório e aguardo a atualização do endereço pela parte autora 

ou o acompanhamento do Oficial de Justiça na diligência.

 Por ser verdadeiro e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158476 Nr: 5680-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE 

SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/O, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 CERTIFICO e dou fé que, decorreu o prazo para a parte Executada 

efetuasse o pagamento do débito exequendo, bem como sem que 

apresentasse impugnação, embora devidamente intimada na pessoa de 

seu advogado (fls. 382/384).

 Assim sendo, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu ADVOGADO, 

para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188492 Nr: 9800-73.2013.811.0015

 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: VICTÓRIA EDUARDA DOS SANTOS DE RAMOS, EMILY 

LHOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, GLICIMAR APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL VENTURIM BOSSA - ESPÓLIO, 

GUSTAVO CORREA BOSSA - ESPÓLIO, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS, REINALDO FERREIRA PINHEIRO -ME, JORGE PEREIRA 

BARBOSA - ME, REINALDO FERREIRA PINHEIRO, INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

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

OAB:OAB/RJ 118948, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, EDGARD PEREIRA 

VENERANDA - OAB:17.761-A/MT, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:OAB/MT 19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:OAB/MT 

19.981, MARINA SALZEDAS GIAFFERI - OAB:271.804/SP

 CERTIFICO que as CONTESTAÇÔES apresentadas pelas Dencuciadas à 

Lide, INDIANA SEGUROS S/A e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, às fls. 259/294 e 296/354, são 

TEMPESTIVAS.

 Assim, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS / 

DENUNCIANTES - ESPÓLIO DE SAMUEL VENTURIM BOSSA e ESPÓLIO DE 

GUSTAVO CORREA BOSSA, e REINALDO FERREIRA PINHEIRO e 

REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME, para que apresentem as respectivas 

Impugnações, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217634 Nr: 16735-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ANTONIO BARRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 Código nº 217634

 No tocante ao pedido de levantamento dos valores penhorados nos 

autos, formulado às fls. 83, insta destacar que descabe a liberação da 

integralidade do montante penhorado em favor do credor, ante a 

discussão sobre eventual direito de meação do cônjuge, nos autos de 

Embargos de Terceiro (Código n.º 351374).

De outro lado, verifico que é cabível a liberação de 50% do aludido valor, 

haja vista que o executado foi devidamente intimado da penhora e não 

ofertou impugnação.

Deste modo, determino a liberação de 50% (cinquenta por cento) da 

quantia penhorada às fls. 57, acrescida de seus rendimentos, em favor da 

parte exequente, na conta bancária indicada às fls. 83. Após o 

levantamento, deve o exequente apresentar cálculo do débito, abatendo o 

montante levantado, no prazo de dez dias.

Intimem-se.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246696 Nr: 16299-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLESIO ANTONIO TENEDINI, D.R.F. 

COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Determino que o presente feito seja desapensado dos autos código 

248548, uma vez que se trata de execução de título diverso, não havendo 

motivo pra os processos tramitarem em conjunto.

Tendo em vista que a carta de citação retornou com a informação 

“endereço insuficiente” (fls. 110-v), se faz necessária a citação por 

mandado, no endereço indicado pelo exequente às fls. 142.

Assim, intime-se o exequente a depositar o valor da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito, com fulcro no art. 485 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185170 Nr: 6281-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELÂNGELO DAL PAI SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 78, a seguir 

transcrita: Certifico e dou fé, em cumprimento ao mandado, expedido 

pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de 

Sinop - MT, que me dirigi ao Residencial Mondrian, sede do município de 

Sinop e ai estando não logrei êxito de realizar a intimação determinada. No 

local, na primeira, não encontrei ninguém em casa. Na segunda tentativa, 

na portaria fui informado pela Sra. Tamires, que Michelângelo Dal Pai 
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Sandri, mudou daquele local a aproximadamente sete meses e 

desconhece o seu endereço atual. Telefonei diversas vezes para o 

número 3544-0554, mas ninguém atendeu. Diante do exposto, devolvo o 

mandado a cartório para os devidos fins.

O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160541 Nr: 7949-67.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANE PACHECO DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Advogado da parte autora para que DESCONSIDERE a intimação 

anteriormente expedida para RECOLHER O valor referente a DILIGÊNCIA, 

visto que o processo tramita sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160541 Nr: 7949-67.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANE PACHECO DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para comparecer a esta Secretaria e retirar a certidão para fins de 

protesto solicitada; e ainda, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO Jardim Primavera, 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.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131413 Nr: 10629-59.2010.811.0015

 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: GENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALMIRO FRISO 

(ESPÓLIO), PABLO HUDSON FRISO, MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA 

LUZIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bill Stanlley Moura Geraldo 

da Silva - OAB:22514/O, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT, SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 Código 131413

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Remetam-se as informações ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se a decisão de fls. 543/546.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186827 Nr: 8035-67.2013.811.0015

 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: SEBASTIÃO GALANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO OSCAR DANIELSSON, ARI DAHER 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B/MT, 

MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da Petição de fls. 313/314.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166650 Nr: 1468-54.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CACHIMBO INTEGRAÇÃO 

AGROPECUÁRIA LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, ANDERSON 

CASAGRANDE, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue 

o Preparo das Cartas Precatórias a serem expedidas às Comarcas de Alta 

Floresta / MT e Cuiabá / MT, bem como as Diligências a serem cumpridas 

NESTA COMARCA DE SINOP/MT, para Citação dos Requeridos, haja vista 

a devolução das Cartas de Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 78905 Nr: 7258-29.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN FRANCIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FRANCIS DE OLIVEIRA - 

OAB:35672/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 Código nº 78905

 Defiro o cumprimento de sentença.

 Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233250 Nr: 7600-25.2015.811.0015

 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: ROSANA GOMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cinco dias informar o número do 

Banco para o qual deve ser transferido o valor constante nos autos, tendo 

em vista que essa informação não constou na petição de fl. 154.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ARANTES (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:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000220-55.2020.8.11.0015 Ante a 

manifestação da parte autora de que a ação foi indevidamente distribuida 

a esta Vara, haja vista que foi endereçada ao Juizado Especial desta 

Comarca, redistribua-se ao juízo competente.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002122-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO FRANCISCO LTDA (REQUERIDO)

EDINALDO SOARES GUTTERREZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BARBOSA DA SILVA OAB - MS15546 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002122-77.2019.8.11.0015 Em cumprimento à finalidade 

da Carta Precatória, nomeio perito o Dr. Marcio Prata dos Santos, perito 

médico. Considerando que a parte interessada é beneficiária da justiça 

gratuita, cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se o perito da nomeação e para 

indicar data e local para a realização da pericia, comunicando a este juízo 

com antecedencia minima de trinta dias. Conste que, havendo escusa 

quanto a nomeação, deverá ser fundamentada, vez que permitida somente 

nas hipóteses dos art. 467, c.c. o art. 157 e 148, II, todos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento e manutenção da nomeação, 

devendo o perito se atentar quanto às disposições contidas nos artigos 1º 

e 3º da Resolução 1.497/98 do Conselho Federal de Medicina e parágrafo 

único do art. 468 do CPC.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002122-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO FRANCISCO LTDA (REQUERIDO)

EDINALDO SOARES GUTTERREZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BARBOSA DA SILVA OAB - MS15546 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002122-77.2019.8.11.0015 Em cumprimento à finalidade 

da Carta Precatória, nomeio perito o Dr. Marcio Prata dos Santos, perito 

médico. Considerando que a parte interessada é beneficiária da justiça 

gratuita, cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se o perito da nomeação e para 

indicar data e local para a realização da pericia, comunicando a este juízo 

com antecedencia minima de trinta dias. Conste que, havendo escusa 

quanto a nomeação, deverá ser fundamentada, vez que permitida somente 

nas hipóteses dos art. 467, c.c. o art. 157 e 148, II, todos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento e manutenção da nomeação, 

devendo o perito se atentar quanto às disposições contidas nos artigos 1º 

e 3º da Resolução 1.497/98 do Conselho Federal de Medicina e parágrafo 

único do art. 468 do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008620-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LONI BENDER ROHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SUZAN FONSECA DE OLIVEIRA (REU)

JACKSON CRISOSTOMO FONSECA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1008620-29.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 15058719. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo nº 

1008620-29.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

DEMAIS DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL 

movida por LONI BENDER ROHDE em face de JESSICA SUZAN FONSECA 

DE OLIVEIRA. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, do 

CPC. Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007688-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAMILLY EMANUELA LIMA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo formulado entre as partes . Em consequência, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n. 

1007688-07.2019.811.0015, movido por THAMILLY EMANUELA LIMA DE 

OLIVEIRA contra IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORADORA. Verifico 

que não é o caso de aplicação do art. 90, § 3º, do CPC, conforme 

requerido no Id. 24351272, pois não se trata de saldo REMANESCENTE de 

custas, mas sim de saldo integral, cabendo este à empresa requerida, já 

que a requerente é beneficiária da gratuidade. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se. Intimem-se. JM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006462-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NEURI HILLESHEIM (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 100646-64.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 22368139. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

100646-64.2020.8.11.0015 –AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida 

por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI 

em face de NEURI HILLESHEIM. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pelo executado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006462-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI HILLESHEIM (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 100646-64.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 22368139. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

100646-64.2020.8.11.0015 –AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida 

por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI 

em face de NEURI HILLESHEIM. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pelo executado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JM

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000190-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELY MONTEIRO SEGRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Aviso de 

Recebimento/Correspondência devolvida que se encontra nestes autos 

no(s) ID(s).( 28606466, 28606454, 26606450). Ato Ordinatório expediente 

de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001150-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEMIR KATUMATA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Aviso de 

Recebimento/Correspondência devolvida que se encontra nestes autos 

no(s) ID(s).( 22170793) BEM COM requere o que entende de direito para o 

prosseguimento do feito. Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

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

Processo Número: 1008994-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O 

(ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) DOCUMENTO que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 27922962 - Outros documentos 

(OFICIO N. 899.2019.USPGE.SEPLAG)) BEM COM requere o que entende 

de direito para o prosseguimento do feito. Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005592-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FRANKLIN REIS RODRIGUES OAB - MG199759 (ADVOGADO(A))

SABRINE MENDES FERREIRA LIMA OAB - MG198718 (ADVOGADO(A))

LUAN JOSE SILVA OLIVEIRA OAB - MG143810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005592-53.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, Guarda, 

Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: REQUERENTE: MIRACI 

PEREIRA DE ALMEIDA ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: KARLA 

FRANKLIN REIS RODRIGUES - MG199759, SABRINE MENDES FERREIRA 

LIMA - MG198718, LUAN JOSE SILVA OLIVEIRA - MG143810 Parte Ré: 

REQUERIDO: ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS Certifico que, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de expedição de 

matéria de imprensa afim de intimar o advogado(a) da parte autora ( Dra. 

Karla Franklin Reis Rodrigues, Dr. Luan José Silva Oliveira e Dra. Sabrine 

Mendes Ferreira Lima), para manifestar-se quanto a certidões negativas 

de citação do requerido, advindas de Cartas Precatórias id- 21575291 e id 

- 21549392, no prazo legal. Sinop/MT, 30 de janeiro de 2020. ARNALDO 

DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

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

Processo Número: 1004059-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. F. S. (AUTOR(A))
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M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1004059-25.2019.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado pelas partes de ID. 

27719029. Nos moldes do artigo 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. Custas e honorários, nos termos do acordo. Suspendo, por 

ora, a ordem de prisão de ID. 23006297, expeça-se com urgência o 

contramandado. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015042-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. P. B. (REQUERIDO)

C. D. S. B. (REQUERIDO)

V. F. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1015042-83.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Associe-se o presente feito aos 

autos de investigação de paternidade cumulada com retificação de 

registro civil nº 1008106-13.2017.8.11.0015. Processe em segredo de 

justiça (art. 189, II, CPC). 1.1. 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. 2. Previamente a análise do pedido de urgência, 

e considerando o andamento dos autos de investigação de paternidade 

associado, realize-se estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, 

com ambas as partes, e o(a) menor, expedindo-se Carta Precatória se 

necessário, visando verificar as condições socioeconômicas de todos, 

bem como quem está exercendo a guarda de fato do(a)(s) menor(es), se 

está recebendo os cuidados necessários, como a criança visualiza 

atualmente a figura paterna, como se dá a participação do pai biológico e 

registral na vida do(a) infante, se há algum tipo de prejuízo ou risco ao 

pleno desenvolvimento mental da prole no caso de inserção de mais um 

pai em seu cotidiano. O resultado deverá ser apresentado em quinze dias. 

A visitação deve ser in loco. 2.1 Com a vinda do relatório, vistas ao 

Ministério Público para manifestação em dez dias. 3. Designo, ainda, 

audiência com o Núcleo de Conciliação desta Comarca para o dia 14 de 

abril de 2020, às 14:30 horas (fuso horário de Cuiabá-MT), neste fórum, 

em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil. 4. 

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 5. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 

695, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se 

alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 

10. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 

11. 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. Intime-se. Cumpra-se. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA. Sinop-MT, 10 de dezembro de 2019 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 278893 Nr: 15354-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de pedido de desistência de cumprimento de 

sentença/execução. O exequente tem o direito de desistir da 

execução/cumprimento de sentença ou de apenas uma medida executiva 

(CPC, art. 775), a qualquer momento, quer seja em relação a um, alguns ou 

a todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito. No caso, não houve 

oferecimento de embargos ou impugnação, de sorte que inaplicáveis à 

espécie as disposições do parágrafo único do artigo 775 do Código de 

Processo Civil.

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 executivo, com fundamento nos artigos 775 e 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência.

4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236011 Nr: 9456-24.2015.811.0015

 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: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a cota ministerial de fls. 

30, juntando documentos dos filhos para averiguar a existencia de 

incapazes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189862 Nr: 11306-84.2013.811.0015

 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: HFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 
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OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls.46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125482 Nr: 4695-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: CAP, RFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP, CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:MT/14.172, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - OAB:16953-MT, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 INTIMAÇÃO da parte autora/reconvinda para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se no que entender de direito, conforme ata de audiuência de 

fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260765 Nr: 4148-70.2016.811.0015

 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: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM, CMS, IM, JCM, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18459/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ata de audiencia de fls. 

68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181736 Nr: 2656-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHMS, BRMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(37) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172055 Nr: 7314-52.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVTC, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB:MT - 21.797/O, 

KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste quanto a 

petição e documentos juntados pelo executado às fls. 189/211, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170776 Nr: 5888-05.2012.811.0015

 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: EDENÉIA BONATTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ELIAS DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS, para manifestação da parte autora, por meio 

do(a) advogado(a) constituído(a), quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170752 Nr: 5906-26.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODS, GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT, MAICOS MATEUS ZUCCHI - OAB:OAB/MT 

25816/O, VILSON BAROZZI - OAB:6.791-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 104, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219689 Nr: 18117-26.2014.811.0015

 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: KJLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida, DR. DENOVAN ISIDORO DE LIMA, para, 

querendo, se manifeste quanto aos relatórios de estudo psicossocial 

juntados às fls. 108v/110 e 112/112v, no prazo de 05 (cinco) dias.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006295-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO MOACIR CARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1006295-81.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDNO MOACIR CARIS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de janeiro de 

2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007867-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 1007867-72.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:INES FERREIRA DE ARAUJO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de janeiro de 

2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013565-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 1013565-25.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 316.377,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP 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,30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE KONRAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004482-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMI ELAINE STEFAN BANDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 176847 Nr: 12579-35.2012.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE VAZ FERREIRA-ME, CRISTIANE 

VAZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ratifico a decisão retro (fls. 30-31).

Como requerido às fls. 25-27 pela Fazenda, realizo a penhora BACENJUD 

nesta data, Empresa e Sócio, para o que providencio a juntada do espelho 

impresso da ordem de bloqueio, registrando que o feed-back do Sistema 

ocorre em 48 horas, devendo ser gerado e juntado o espelho positivo ou 

negativo da resultante da ordem de bloqueio.

Caso negativa a penhora BACENJUD, realize-se a penhora RENAJUD, com 

restrição de transferência dos veículos porventura localizados em nome 

dos Executados.

Caso positiva a penhora BACENJUD, mesmo que parcial, intime-se 

imediatamente os Executados, para manifestação, em dez (10) dias, 

ouvindo-se, a seguir, no mesmo prazo, a Exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 193504 Nr: 15266-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 210, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 4.512,06, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 228823 Nr: 4928-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE DA SILVA COSTA BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Da detida análise dos autos, realizo, DE OFÍCIO, o LEVANTAMENTO dos 

VALORES DEPOSITADOS, mediante DEVOLUÇÃO do EXCEDENTE ao 

EXECUTADO no importe de R$ 1.042,10, referentes à cobrança dos 

“honorários pela inércia”, ante a ausência de sua configuração, por meio 

de ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 253281 Nr: 19970-36.2015.811.0015

 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: MARCIA NAVEGANTES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Considerando a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 25/07/2019, que 

dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passa a 

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º);

 II - Considerando a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual 

autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da Resolução 

TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º);

 III – DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do presente feito para a 1ª 

VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da COMARCA de VÁRZEA 

GRANDE;

 IV – INTIMEM-SE as PARTES.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 204183 Nr: 6343-96.2014.811.0015

 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: FRANCISCO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAVALHEIRO CORREA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 234, INTIME-SE o Requerente, por meio da 

Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA 

quem são os familiares responsáveis pela adoção de “medidas 

necessárias para a desinternação do paciente José Cavalheiro Correa” e 

onde podem ser localizados.

 Ainda, cumpre consignar que o Município de Sinop não é parte nestes 

autos, logo não há que se falar, por ora, em sua intimação para, também, 

adotar as “medidas necessárias para a desinternação do paciente José 

Cavalheiro Correa”.

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249791 Nr: 18169-85.2015.811.0015

 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: ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 192451 Nr: 14137-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE ALMEIDA, MANOEL CORREIA DE 

ALMEIDA

 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:

 Vistos etc.

 I – Diante da PORTARIA N. 29/2019-CM de, 23/09/2019 que “autoriza, a 

partir de 30 de setembro de 2019 o início da distribuição/redistribuição das 

ações relativas à saúde pública”, conforme RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09 

de, 25/07/2019 que “altera a competência da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande” firmando sua 

competência para “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” determinando no 

Art. 2º que “(...) as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença”.

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora, por intermédio da DEFENSORIA 

PÚBLICA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTE nos autos 

LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, a fim de demonstrar a necessidade no uso 

contínuo do medicamento pleiteado;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161865 Nr: 9528-50.2011.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HEINZ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Intimação do advogado da parte executada para manifestar no prazo de 
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15 (quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 95-106, em conformidade com a 

decisão de fls. 107, a seguir transcrita: "Vistos etc. I - INTIME-SE o 

EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 

95-106; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. ****ASSINADO DIGITALMENTE**

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268108 Nr: 8458-22.2016.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para atualizar os cálculos no 

prazo de 15(quinze) dias, em conformidade com a decisão de fls. 42 a 

seguir transcrita: "Vistos etc. I – INDEFIRO a ATUALIZAÇÃO dos 

CÁLCULOS às fls. 41, eis que, “in casu”, a parte EXEQUENTE aplicou 

JUROS de MORA em 1% a.m. ao invés dos JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, 

bem como aplicou apenas o índice INPC em relação à correção monetária, 

quando, na verdade, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a 

partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA; II – Assim, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZE os 

CÁLCULOS; III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. **ASSINADO DIGITALMENTE***

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245405 Nr: 15430-42.2015.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍSIO EDEVALDO TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Intimação do advogado da parte executada da sentença de fls. 128, a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de TARCISIO EDEVALDO 

TOMELIM. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada, em 

processo administrativo, obteve o CANCELAMENTO do CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, conforme se denota dos DOCUMENTOS acostados. É o 

Breve Relato. Decido. Perscrutando os autos, constata-se decisão 

administrativa proferida no Processo Administrativo retro, por meio da qual 

restou determinada a baixa do crédito tributário objeto da presente 

“executio”.

 Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Havendo 

penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o 

necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. Após, ARQUIVE-SE 

com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as 

CUSTAS, sobre as quais DEIXO de CONDENAR o Exequente, em 

conformidade com o art. 39 da LEF. Posteriormente ao TRÂNSITO em 

JULGADO da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Às providências. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170669 Nr: 5780-73.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA CHIMIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE SINOP-PREVI-SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerido(a)do despacho de fls. 162, 

abaixo transcrito:

DESPACHO: "Vistos etc. I – Compulsando os autos verifica-se que a 

presente demanda trata-se de ação de natureza previdenciária ajuizada 

em desfavor do PREVISINOP – Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de Sinop, o que, por esta razão REVOGO o 

DESPACHO de fls. 159 e DETERMINO: a) Que o PREVISINOP DEPOSITE em 

CONTA ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante 

GUIA de DEPÓSITO JUDICIAL vinculado a este processo, o valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta) reais, referente à perícia judicial; b) Que 

seja realizada referida REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS PERICIAIS no 

prazo de 15 (quinze) dias, diante do já decorrido lapso temporal; c) Que, 

após a efetivação do depósito judicial, se COMPROVE aos autos a 

REALIZAÇÃO do mesmo; II – Concomitantemente, DETERMINO que a 

SECRETARIA OFICIE o Sr. Perito, Dr. Fábio Tadeu Panza, telefone (11) 

3237-3739, e-mail fabio.panza@hc.fm.usp.br, para que INFORME os 

DADOS BANCÁRIOS para LEVANTAMENTO dos VALORES para 

expedição de ALVARÁ; III – Em caso de CUMPRIMENTO INTEGRAL do item 

I, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL, caso contrário ENCAMINHE os autos em 

CONCLUSÃO para BLOQUEIO JUDICIAL nas contas do PREVISINOP – 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop; IV – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE KONRAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003213-13.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ILANE KONRAD RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ILANE KONRAD HUBNER em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 21/05/2006, conforme Termo de Posse datado de 01 de 

agosto de 2006, para o cargo de professor lic. em pedagogia, 40h, 

referência CE-20-04. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5846850 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 7289315 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 
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CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5846850). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 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 (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (21/02/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ILANE KONRAD HUBNER em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 
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mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 
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475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003372-53.2016.8.11.0015 AUTOR: 

FABIANA COAN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por FABIANA COAN BONASSI em 
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desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público 

realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 31 de 

março de 2006 para o cargo de Prof. com Lic. plena em letras, 20h, 

Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4515396. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5850589 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 6962173 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5850589). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 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 (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/12/2016- 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por FABIANA COAN BONASSI em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 
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incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 
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vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 
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(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004482-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMI ELAINE STEFAN BANDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004482-53.2017.8.11.0015 AUTOR: 

EMI ELAINE STEFAN BANDERO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EMI ELAINE 

STEFAN BANDERÔ em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeado em 01 de agosto de 2008, 

para o cargo de professor, 20h, Referência CE-20. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 6076039. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6694076 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9346992 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 6694076). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 
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prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EMI ELAINE STEFAN BANDERÔ, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 
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do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 128 de 579



inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000672-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020 (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: 1000678-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PABLO MONTEIRO (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. 1000678-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

PABLO MONTEIRO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000680-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FELIX RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000680-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

FELIX RANGEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000681-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FELIX RANGEL (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. 1000681-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

FELIX RANGEL 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000683-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DAIANE ARMIN (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. 1000683-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTINA 

DAIANE ARMIN 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000685-64.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PIVA (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. 1000685-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIANO PIVA 

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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000686-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA SILVA MOREIRA (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. 1000686-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAYCON DA 

SILVA MOREIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000687-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA MICHELLE DE ALMEIDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000687-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALANA 

MICHELLE DE ALMEIDA PAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KERLEN 

CAETANO MORO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1000688-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CASSEMIRO GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000688-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCAS 

CASSEMIRO GOULART ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000689-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000689-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIANO DE 

ALMEIDA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE JOANELLA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 8010600-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando que houve prorrogação do prazo que deferiu o 

sobrestamento das demandadas em face da OI, mantenho a suspensão 

do feito até ulterior deliberação. Aguardem os autos em Secretaria. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando que houve prorrogação do prazo que deferiu o 

sobrestamento das demandadas em face da OI, mantenho a suspensão 

do feito até ulterior deliberação. Aguardem os autos em Secretaria. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 8010600-57.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28623133.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO PINTO FRANCO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES CARBONARO OAB - MS18294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000700-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GLAUCO PINTO 

FRANCO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE SIMOES 

CARBONARO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012002-13.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012002-13.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: TECNO BOMBAS LTDA - ME 

EXECUTADO: DELTA SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI Vistos, 

etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

de direito para prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação 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))

 

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.: 8013168-80.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28632788.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE MONTANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000717-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEONARDO 

HENRIQUE MONTANHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES 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: 13/03/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 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))

 

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.

Intimação 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))

 

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.

Intimação 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 8011363-58.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28641077.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA PERANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.J. CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LARISSA MARIA 

PERANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELE MARIA 

PERANDRE PERIN POLO PASSIVO: C.J. CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000732-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON CARLOS GONZAGA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000732-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAMILSON 

CARLOS GONZAGA MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1000733-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SOARES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000733-23.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCIELE 

SOARES MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES 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: 13/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação 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)

 

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.: 8011197-60.2015.8.11.0015 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: 1000737-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISA FLORIPA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000737-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ISA FLORIPA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010855-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010855-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010855-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS SOUZA (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.: 8010855-49.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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para tomar ciência da expedição da certidão de id 28662116.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

THIAGO LUCAS AMORIM DIAS OAB - MT27718/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000738-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO LUCAS AMORIM DIAS, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, CARLOS 

ALBERTO DE PAULA, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação 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))

 

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.: 1008510-64.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28666458.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000742-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MANOEL GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELYDEVANE OLIVEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 13/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1007638-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES ZANOL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007638-78.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/03/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA CPF: 10.689.676/0001-98, DIEGO GONZATTI 

RIBEIRO CPF: 052.812.251-70, VIVIANE SILVA SANTOS CPF: 

016.320.491-80 Endereço do promovente: Nome: DISMEDIL 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: RUA JOÃO PEDRO 

MOREIRA DE CARVALHO, 895, - LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-527 Endereço do promovido: Nome: ALVES 

ZANOL & CIA LTDA - ME Endereço: desconhecido Sinop, Quinta-feira, 30 

de Janeiro de 2020. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000672-65.2020.8.11.0015. AUTOR: CLAUDINEIA MOREIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Claudinéia Moreira em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia 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 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 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 
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dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Calha 

assentar que 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. 

Nesse passo, de acordo com a documentação coligida na inicial, a parte 

promovente não produziu provas de chofre capazes de corroborar a 

afirmação de ser indevida a cobrança decorrente da recuperação de 

consumo, especialmente referente aos valores de sua média mensal 

pretérita e imediatamente posterior à data da inspeção, de forma a 

demonstrar que não houve alteração de consumo após a vistoria realizada 

pela demandada, a fim de realçar sua tese. Sem o que fica um tanto 

aniquilada nesta senda ainda incipiente do feito. A probabilidade do direito 

é a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência 

será declarada ao final do processo. Oportuno frisar que para a 

concessão da tutela de urgência é necessária a presença simultânea dos 

dois requisitos. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao 

indeferimento da medida. De mais a mais, a vistoria realizada pela 

demandada possui presunção de veracidade, havendo regulamentação 

para sua realização (Resolução n° 414/2010 da ANEEL), razão pela qual a 

constatação de eventual nulidade da inspeção e, consequentemente do 

débito em discussão, demanda dilação probatória para sua elucidação, 

não havendo neste momento de cognição sumária, qualquer prova apta a 

desconstituir a legitimidade da cobrança. Noutro giro, havendo postulação 

a qualquer tempo, no curso da lide, levantados elementos de convicção 

suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ausente a probabilidade 

do direito, a teor do art. 300 do CPC. Cite-se a parte promovida, 

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 promovente, 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 como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000689-04.2020.8.11.0015. AUTOR: LUCIANO DE ALMEIDA CORREA 

REU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc. 

Pretensão indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, aviada por Luciano de Almeida Correa em face de Eudora – 

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza LTDA., devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. A causa de pedir desta demanda centra-se na 

tese de inexistência de débitos com a empresa promovida, em vista da 

devolução dos produtos excedidos. Ao que informa o documento 

agregado no Id. 28612774, o nome da parte promovente está negativado 

pela empresa promovida desde 21/10/2018 no valor de R$ 207,79. 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 acostou, ao que parece ser, o e-mail de 

confirmação da devolução dos produtos. É o que se extrai do documento 

aviado no Id. 28612774. Ainda, consta nos autos o comprovante de 

pagamento. Elementos consistentes no processo a demonstrar que a 

negativação, aparentemente, não é devida. 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. 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. Noutro giro, 

o provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da 

decisão de suspensão. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente soberba. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 
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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, 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. 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 promovida, 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 

promovente, 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 como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AVANCI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/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: 

1000647-52.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ANA AVANCI DE ANDRADE 

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 Ana Avanci de 

Andrade 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 relação jurídica. 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 da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

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 vínculo jurídico 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, 
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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 requerida que promova a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu 

por conta desta questionada relação jurídica, 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 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 promovida, 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 promovente, 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, 30 de janeiro de 2020. 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: 

1000737-94.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDIRENE 

APARECIDA BIRTCHE REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por VALDIRENE 

APARECIDA BIRTCHE em face de ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE SINOP. O promovente, por recomendação médica, pleiteou 

que seja disponibilizado à ela e um acompanhante, passagens aéreas ida 

e volta de Sinop-MT-Cuiabá-MT e Cuiabá-MT-Barretos-SP, a fim de ser 

submetida à tratamento médico com urgência conforme laudo médico 

anexado aos autos (ID nº 17517369) em decorrência de quadro de câncer 

no colo do útero com metástase necessitando de quimioterapia paliativa 

por tempo indeterminado na cidade de Barretos/SP. Em sua contestação 

(ID nº 18031647) a primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, 

suscitou preliminar de falta de interesse processual e no mérito 

impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela 

inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a segunda parte Requerida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (ID nº 19513915) aduzindo, no 

mérito, pela observância ao Princípio da Reserva do Possível e tratar-se 

de caso de tratamento fora do domicílio (TFD) – recurso de exceção. A 

PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; 

isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. MÉRITO Aduz a inicial, que a parte Requerente “possui 48 

(quarenta e oito) anos de idade, conforme documentos de identificação 

anexo, eis que conforme relatório médico datado de 16.03.2018 – paciente 

é portadora da moléstia classificada no CID10 sob número C53.9, com 

estádio clínico atual IV, é paciente do Hospital de Amor Barretos desde 

14/05/2013. Encontra-se em tratamento oncológico QUIMIOTERAPIA 

PALIATIVA desde 01/02/2018 e fará por tempo indeterminado. O 

diagnóstico da doença que a autora possui é CÂNCER NO COLO DO 

ÚTELO COM METÁSTASE, ou seja, quando o câncer se espalha além do 

local onde começou para outras partes do corpo, é denominado 

metástase. Todavia registra-se que a autora necessita de QUIMIOTERAPIA 

PALIATIVA POR TEMPO INDETERMINADO NA CIDADE DE BARRETOS/SP, 

necessitando de deslocamentos frequentes para essa cidade, sendo 

recomendado transporte aéreo em todo trajeto de viagem, ou seja, de 

Sinop-MT à Barretos/MT. Cabe esclarecer que o tratamento é vital e 

necessário para a vida da autora, pois devido o alto custo das passagens 

impossibilita que a mesma tenha acesso. O relatório médico, o cartão do 

paciente, o histórico de agendamento, o relatório de exame 

imunoistoquímico, o laudo médico de tratamento fora de domicílio e o laudo 

para solicitação de autorização de internação hospitalar estão a 

demonstrar a necessidade de submissão ao tratamento oncológico.” A 

saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição 

para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado 

a sua garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, 

da Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 136 de 579



da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente. (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. O sistema único de saúde (SUS) é operado por todos os níveis da 

Federação brasileira, entre eles a Fazenda Pública do Município, e, 

portanto, esta deve garantir a saúde da requerente, buscando a 

recuperação do seu bem estar físico e mental. Em outras palavras, o 

requerido tem responsabilidade no caso suscitado. Incumbe à Fazenda 

Pública do Município fazer o atendimento ao cidadão. Sempre se suscitam 

questões financeiras, orçamentárias, como óbice ao pleito. Mas tais 

questões não podem ficar acima de temas relacionados à vida e a saúde 

de uma pessoa. A Constituição Federal em momento algum limita o direito à 

saúde à falta de verba orçamentária. O atendimento deve ser integral e 

incondicional. Ora, a requerente correria o risco de comprometimento de 

sua saúde se não tivesse dado continuidade ao tratamento de sua 

enfermidade na cidade de Barretos que oferece condições técnicas não 

disponibilizadas neste Município, nem mesmo no Estado de Mato Grosso, 

conforme se infere das documentações apresentadas nos autos. 

Ademais, a autora foi devidamente encaminhada pelo médico que a 

assiste pela rede do SUS. A esta altura não interessa óbices no 

orçamento e sim a concretização da garantia do direito à saúde e, por via 

de consequência, o direito à vida em sua plenitude. Estes se constituem 

em direitos e garantias individuais. Noutras palavras, o sistema único de 

saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 

coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

determinado tratamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo 

a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna (REsp 1.028.835 

DF, 2008, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 212.346 - RJ, 2002, Rel. Min. Franciulli 

Netto). Conforme André Ramos Tavares, as ações e serviços públicos de 

saúde subsumem-se ao princípio do atendimento integral, que se refere ao 

próprio serviço, devendo abranger todas as necessidades do ser humano 

relacionadas à saúde. Todos têm direito à saúde, que deve ser prestada 

de maneira completa, sem exclusões de doenças ou patologias, ou 

dificuldades técnicas ou financeiras do Poder Público (Curso de Direito 

Constitucional. 6ª ed., 2008, Saraiva). Como já se disse, a vida e a saúde 

se constituem em direitos e garantias individuais, cuja norma tem 

aplicabilidade imediata (artigo 5º §1º CF), que não depende de 

complementação. Ademais, a parte autora preencheu devidamente os 

requisitos estabelecidos na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, 

tais como: comprovou a residência neste Município; procurou tratamento 

médico nesta localidade, onde foi constatado que não haveria 

possibilidade de tratamento adequado; providenciou laudo médico 

solicitando o TFD (sem qualquer resposta do Município) e foi encaminhada 

para a unidade de Barretos-SP realizando tratamento médico desde abril 

de 2018, conforme comprovam os documentos juntados à inicial. Portanto, 

não há falar que a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. 

Respeitou, portanto, o disposto § 1º do art. 1º da Portaria citada, que 

estabelece que o pagamento do TDF será feito depois de esgotados os 

meios de tratamento no próprio domicílio do paciente. Ou seja, ante a 

omissão do ente público, não teve outra saída se não procurar um local 

onde fosse possível a realização do tratamento necessário para a grave 

doença enfrentada. Os documentos presentes nos autos, repita-se, 

corroboram as afirmações da parte autora. Apesar do requerido alegar a 

falta de documentos adequados ao requerimento do TFD, assim o fez de 

modo genérico, não impugnando especificamente os requerimentos 

administrativos comprovados nos autos. Além disso, os documentos de 

natureza médica trazidos com a inicial deixam inequívoco o diagnóstico da 

doença que acomete a requerente e a necessidade que justificou o 

deferimento da liminar no presente processo, para seu acompanhamento e 

auxílio com transporte. Em conclusão, ficou evidenciado o direito líquido e 
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certo de receber o auxílio TFD de que precisava para o tratamento de sua 

saúde e a preservação da própria vida, direitos inalienáveis, 

irrenunciáveis e expressamente garantidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação, não pode se mostrar indiferente aos 

problemas de saúde da população, sob pena de incidir em grave 

comportamento inconstitucional. Verifica-se que foi deferida liminar no ID 

17597120, sendo o mesmo modificado no ID 20284001, porém não houve 

o arbitramento de multa-diária na decisão que concedeu a tutela em 

caráter liminar. Por fim, devidamente intimadas as partes requeridas 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestarem-se quanto aos 

valores dos comprovantes de compra de passagens aérea apresentadas 

pela promovente, em cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do 

Provimento nº 02/2015. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR as TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no ID 17597120 com a modificação dada no ID 

20284001 e CONDENAR, solidariamente as promovidas em FORNECER as 

passagens aéreas à parte Autora e um acompanhante, sempre que 

necessário para realização de seu tratamento de saúde, de acordo com 

as datas e agendamentos constantes no cartão do paciente acostado aos 

autos, sendo o trecho de Sinop/MT a Cuiabá/MT de responsabilidade do 

Requerido MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o trecho de Cuiabá/MT a 

BARRETOS/SP de responsabilidade do Requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, com espeque na Resolução da CIB n.º 061, de 16 de dezembro 

de 2003. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008459-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LUIZ MARASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008459-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABRICIO LUIZ MARASSINI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 26332228. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 3.031,21 (id n 26332228) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27229818. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002376-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA DE 

OLIVEIRA GUARDA. REQUERIDO(A): 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 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”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011902-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LOURENCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 
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FUNDAMENTAL), C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por JOSE LUIZ LOURENCON em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. O promovente, por recomendação 

médica, pleiteou a realização de CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR 

OD + GAS + Laser com urgência conforme laudo médico anexado aos 

autos (id nº 23970077 e 24574635) em razão de deslocamento de retina 

no olho direito com risco de cegueira irreversível. Em sua contestação (id 

nº 26076864) a parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou 

preliminar de falta de interesse processual e no mérito impossibilidade de 

descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da 

multa-diária. Por seu turno a segunda parte Requerida, MUNICÍPIO DE 

SINOP, manifestou-se nos autos sem, contudo, apresentar contestação. 

Inviável a decretação da revelia em razão do disposto no art. 345, inciso I 

do CPC. A PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta 

acolhimento; isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não havendo 

outras questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo ao mérito. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado 

na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo 

obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. Houve penhora on-line (id nº 

27821239) no importe total de R$ 17.156,00 em consonância com o 

orçamento apresentado no id nº 25270938. Diante do exposto, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR as TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 25076905 e CONDENAR, solidariamente as 

promovidas em fornecer o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR OD 

+ GAS + Laser. Reitere-se a INTIMAÇÃO do terceiro prestador de 

serviços, FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO, para que no prazo de 10 dias traga aos autos Nota 

Fiscal da prestação de serviços. Cumprido integralmente o determinado no 

parágrafo anterior, intimem-se as partes para manifestarem acerca da 

documentação agregada, no prazo de 10 dias, podendo os demandados 

adotar as providências necessárias, inclusive informar acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretárias de Saúde e de 

Fazenda e aos órgãos de controladoria interna (Provimento n. 02/2015, 

art. 10, §4º). Transcorrido o prazo acima sem manifestação dos 

requeridos, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação, com o 

consequente levantamento dos valores bloqueados, a serem transferidos 

para o fornecedor em conta bancária oportunamente informada. Contudo, 

havendo impugnação dos requeridos acerca da constrição efetivada, 

volte-me os autos conclusos para deliberação. 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 e art. 460 da CNGC. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015510-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015510-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON DIAS. 

REQUERIDO(A)(S): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. 

Vistos etc. Desnecessária a produção de outras provas, passo ao 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MILTON DIAS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Apresentando quadro de cálculo 

coraliforme do rim direito, por recomendação médica a parte autora 

postulou, liminarmente, a antecipação integral dos efeitos da tutela 

jurisdicional compelindo os requeridos a disponibilizarem procedimentos 

médicos cirúrgicos de Nefrolitotripsia Percutânea e Implante de Cateter 

Ureteral Transnefroscópica. Antecipação de tutela concedida em 2ª 

instância. O ESTADO DE MATO GROSSO contestou alegando 

descabimento da interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas de 

saúde por dever de observância ao princípio da reserva do possível e às 

leis orçamentárias. Sustenta, ainda, impertinência de fixação de multa por 

eventual descumprimento de ordem judicial. O MUNICÍPIO DE SINOP, por 

sua vez, ofereceu resposta arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, e, no mérito, replicou as teses do corréu. Eis o resumo dos fatos 

relevantes. Decido. A preliminar suscitada não merece prosperar. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva, pois, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado 

e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento 

médico-hospitalar ao portador de moléstia que não possui condições 

financeiras de suportar o custo do tratamento sem prejuízo do seu próprio 

sustento, independentemente do grau de complexidade. Com isso, cabe à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada e, inexistindo outras 

questões prévias ou de nulidade passo ao exame do mérito. Como é 

cediço, a saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na 

Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo 

obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Conforme se 

verifica dos dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender 

sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação 

de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou quais 

medicamentos cada ente deve fornecer. Insta destacar, ainda, que a 

jurisprudência atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios 

da reserva do possível, da universalidade do acesso à saúde, da 

separação dos poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente 

arguidos de forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o 

tratamento adequado àquele que dele precisa, bastando, para a 

constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que 

acompanha o tratamento da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é 

direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar 

proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão 

judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de 

poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. A 

orientação pretoriana reforça a providência em pauta, conforme o aresto 

ora compilado: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO 

(LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO 

DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – 

RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] Descabe falar em 

princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque 

eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de 
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pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses 

últimos. […] (TJMT, 169626/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no 

DJE 10/12/2018 - grifo nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao 

acolher o pedido da parte Requerente, atentando contra a separação dos 

poderes, pois o direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim 

como o é o livre acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do 

Poder Executivo cumpram as determinações da Constituição Federal. Além 

do mais, o direito a garantia da saúde está fundada no princípio da 

dignidade humana, o qual faz cada cidadão merecer que sejam 

asseguradas as condições mínimas para uma vida saudável, não podendo 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque sua vida em 

iminente e concreto risco. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

CONDENO solidariamente os requeridos a disponibilizarem a parte autora 

os procedimentos médicos cirúrgicos de Nefrolitotripsia Percutânea e 

Implante de Cateter Ureteral Transnefroscópica. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011557-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TELLES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS OAB - MT26359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL), C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por CAROLINA TELLES DA SILVEIRA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A promovente, por recomendação 

médica, pleiteou a realização de procedimento cirúrgico para colocação 

ureteroscópica de cateter duplo J à esquerda com urgência conforme 

laudo médico anexado aos autos (id nº 23551498) em razão de 

apresentar cálculo renal obstrutivo com risco de insuficiência renal 

crônica a longo prazo. Em sua contestação (id nº 24211610) a primeira 

parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta 

de interesse processual e no mérito impossibilidade de descumprimento da 

Lei Orçamentária, observância ao Princípio da Reserva do Possível e da 

Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a 

segunda parte Requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, apesar de manifestar-se 

nos autos, não ofertou contestação no prazo legal. Contudo, inaplicável os 

efetiso da revelia nos termos do art. 345, inciso I do CPC. A PRELIMINAR 

de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; isto pois, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, do Estado e do Município o fornecimento de 

medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador de moléstia que 

não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo da demanda, 

pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em litisconsórcio 

facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Diante 

disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não havendo outras questões 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. A 

saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição 

para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado 

a sua garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, 

da Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 
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refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. No id nº 24647619 houve 

penhora on-line da importância de R$ 36.820,00 conforme orçamento 

apresentado no id nº 23919787. As Notas Fiscais da prestação de serviço 

foram anexadas nos ids nº 24375235, 25854454 e 25854456. Por fim, 

devidamente intimadas as partes requeridas deixaram transcorrer in albis 

o prazo para manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais 

apresentadas em cumprimento ao disposto no art. 10, §4º do Provimento 

nº 02/2015. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONFIRMAR as TUTELA de URGÊNCIA concedida no 

id nº 23719054 e CONDENAR, solidariamente as promovidas em fornecer 

o procedimento cirúrgico para colocação ureteroscópica de cateter duplo 

J à esquerda. EXPEÇA-SE em favor de INSTITUTO DE UROLOGIA DE 

SINOP S/S, inscrita no CNPJ nº 12.871.187/0001-88 o competente 

ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 22.700,00 conforme 

Nota Fiscal de id nº 24375235 e dados bancários indicados no id nº 

24375230. INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca da 

documentação agregada nos ids nº 25854454 e 25854456, no prazo de 

10 dias, podendo os demandados adotar as providências necessárias, 

inclusive informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de controladoria interna 

(Provimento n. 02/2015, art. 10, §4º). Transcorrido o prazo acima sem 

manifestação dos requeridos, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação, com o consequente levantamento dos valores bloqueados, a 

serem transferidos, respectivamente, R$ 8.162,27 em favor de HOSPITAL 

E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA conforme Nota Fiscal de id nº 

25854454 e dados bancários de id nº 25853911 e a quantia de R$ 

5.200,00 em favor de SAS – SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE SINOP 

S/S conforme Nota Fiscal de id nº 25854456 e dados bancários de id nº 

25853911. Por fim, EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ de restituição da 

quantia de R$ 757,73 em favor de ESTADO DE MATO GROSSO o qual 

deverá informar no prazo de 10 dias os dados bancários para a 

efetivação da medida. Contudo, havendo impugnação dos requeridos 

acerca da constrição efetivada, volte-me os autos conclusos para 

deliberação. 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 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

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

vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005470-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR APARECIDO ANJO LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005470-06.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR APARECIDO ANJO LEMES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por JAIR 

APARECIDO ANJO LEMES contra a sentença proferida no presente feito. 

A embargante alega que por um equívoco houve erro material na sentença 

quanto ao procedimento a ser realizado. Os embargos declaratórios 

somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95. É recurso de 

hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos 

mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo 

recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada. No presente 

feito, verifico a ocorrência do erro material em discussão. De fato, a 

obrigação pretendia é para o fornecimento de “SVD 20, 01/mês”, devendo 

ser corrigida a sentença proferida. Pelo exposto, CONHEÇO do Embargo 

Declaratório oposto, por ser tempestivo e, no mérito, o ACOLHO por 

vislumbrar a existência de erro material na sentença proferida. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013633-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH BENTO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/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

 

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. ODETH 

BENTO DA SILVA SANTANA move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de ÁGUAS DE SINOP S.A em razão de alegada demora 

na religação do fornecimento de água após a suspensão por 

inadimplência. Narrou a promovente que houve o legítimo corte de água no 

imóvel da promovente e, após regularizado, solicitou a religação imediata 

em 30/09/2019 conforme protocolo nº 2019/100484 (id nº 25573821); 

porém, o serviço somente foi reestabelecido após 28 dias. A demora na 

religação ensejou reclamação na AGER/MT formulada em 25/10/2019 (id 

nº 25573830). Em sua contestação a promovida sustenta culpa exclusiva 

da promovente que efetuou pedido de nova ligação, o que gerou nova 

matrícula, ao invés de solicitar a religação da matrícula antiga. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Conforme documentalmente 

demonstrado no id n º 25573821 a promovente efetuou PEDIDO DE NOVA 

LIGAÇÃO protocolo nº 2019/100484 e que, notoriamente possui sentido 

diverso de um pedido de religação. Ainda, restou demonstrado nos autos 

que o imóvel da promovente possuía a matrícula nº 95416 e após o 

procedimento supra foi aberto em seu nome a matrícula nº 99042. 
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Entretanto tal fato não permite a cega aplicação da pleiteada excludente de 

responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II do CDC, ou seja, a culpa 

exclusiva do consumidor. Isto porque, o que se verifica no presente caso 

é a existência de culpa concorrente. De fato, é possível concluir que a 

promovente se equivocou na solicitação, pedido nova ligação ao invés de 

religação e que efetivamente contribuiu para a demora no 

reestabelecimento do fornecimento de água. Porém, não se pode 

considerar a promovida isenta de culpa se, mesmo sendo ligação nova, 

ela demorou 28 dias para concluir o serviço. Conclusão que somente 

ocorreu após a reclamação formal perante a AGER/MT (id nº 25573830). 

Neste sentido se manifesta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. CORSAN. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DIANTE DA 

FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE DÉBITO COM 

SUBSTANCIAL ATRASO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO 

PÚBLICO ESSENCIAL. RELIGAÇÃO COM ATRASO DE SEIS DIAS APÓS O 

PAGAMENTO. DANOS MORAIS OCORRENTES. CULPA CONCORRENTE. 

QUANTUM ARBITRADO QUE NÃO MERECE REPAROS, POIS EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO 

STJ. COMPANHIA QUE É UMA EMPRESA DE ECONOMIA MISTA, 

SUBMETENDO-SE AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. 

ART. 173, §1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a 

suspensão do fornecimento de água na residência do autor se deu em 

virtude do não pagamento da fatura de competência de novembro de 

2016. Ou seja, a inadimplência do consumidor é que motivou a suspensão 

do abastecimento de água, atuando a Corsan em exercício regular de 

direito. No entanto, o art. 94 da Resolução Homologatória 103/2014 

AGERGS prevê que o serviço de abastecimento de água, suspenso, 

deverá ser restabelecido em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 

partir da data de regularização da situação que originou a aplicação da 

penalidade, bem como a quitação das faturas vencidas. Tendo em vista 

que o autor efetuou o pagamento da fatura que ensejou a suspensão do 

fornecimento de água em 10/01/2016, competia à Corsan restabelecer o 

serviço até o dia 12/01/2016. No entanto, o fez somente em 16/01/2016, 

ou seja, com quatro dias de atraso. Assim, sopesando que houve 

pagamento com considerável atraso e o atraso da religação, havendo 

culpa concorrente das partes, correta a condenação da recorrente ao 

pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos 

morais ao autor. Inclusive, tal valor não merece reparos, pois em 

observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

razoabilidade. […] (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007179948, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em: 30-08-2018 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – SANEAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO 

DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 

Restando demonstrado que houve demora injustificada no 

restabelecimento do fornecimento de água após o adimplemento da fatura 

em atraso, presentes os requisitos precípuos do dever de indenizar. (TJDF 

– 4ª Turma Cível – Apelação 33657820098070001 – Rel. Des. Cruz 

Macedo – Julg. 08.02.2012). (TJMT, N.U 0008420-51.2013.8.11.0003, 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017 - 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$ 1.000,00 

para a Requerente é razoável de acordo com a lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Requerida pagar a importância de R$ 1.000,00 a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença. Deixo de condenar a promovida no pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA FERREIRA NINAVIA OAB - SP380330 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007168-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARLA KELLY 

PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS. REQUERIDO(A): DECOLAR. COM 

LTDA. e AVIANCA. 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”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008008-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON FAGUNDES JACOME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 
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(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. CARLOS 

DE OLIVEIRA DIAS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C.C CANCELAMENTO DE PROTESTO, C.C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA em face de EDILSON 

FAGUNDES JACOME – ME. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar 

existência de responsabilidade civil ante alegado protesto indevido do 

nome do promovente. Ressai dos autos que as partes entabularam 

negociação comercial em 19/02/2018 conforme Nota Fiscal de id n 

20700172 resultando na emissão de boleto para quitação em 26/03/2018 

(id nº 20700173) no valor de R$ 350,00. Referido título foi tempestivamente 

adimplido no dia do vencimento (id nº 20700175), contudo no nome do 

promovente foi levado a protesto (id n º 20700178) em 12/04/2018. Por 

seu turno o promovido suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito arguiu culpa exclusiva de terceiro. As 

PRELIMINARES suscitadas não comportam acolhimento. Não há que se 

falar em ilegitimidade passiva do promovido ante a existência de relação 

consumerista entre as partes. Valendo ainda destacar que o BANCO 

BRADESCO S/A mantém relação jurídica com a promovida e, por força 

desta é que enviou o nome do promovente a protesto. Igualmente não há 

que se falar em falta de interesse de agir quando o promovido deduz tese 

diametralmente oposta a tese autoral. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Tem-se por incontroverso que houve o protesto 

indevido do nome do promovente uma vez que, ao tempo da lavratura do 

protesto, o débito já se encontrava quitado. Como destacado, o cerne da 

presente demanda cinge-se em averiguar a existência de conduta culposa 

do promovido em protestar indevidamente o nome do promovente. É 

inquestionável que o promovido e o BANCO BRADESCO S/A possuem 

vínculo jurídico pelo qual aquele transfere a este os poderes para cobrar 

débitos em atraso. Todavia, igualmente é fato que em tal negócio o 

promovido não autorizou ao BANCO BRADESCO S/A o protesto dos 

débitos encaminhados para cobrança conforme faz prova o contrato de id 

nº 27365418. A excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, inciso II do 

CDC não se aplica ao presente caso. Ainda que o BANCO BRADESCO S/A 

seja considerado terceiro na presente circunstância sua conduta 

originou-se de um contrato entabulado com o promovido e, a excludente 

acima descrita se adstringe aos casos em que o terceiro causador seja 

pessoa completamente alheia à relação consumerista, tal como a 

ocorrência de assalto em uma lanchonete. Neste momento não é possível 

averiguar a culpa exclusiva do BANCO BRADESCO S/A por eventual 

inobservância aos limites contratualmente impostos a sua conduta motivo 

pelo qual caberá ao promovido, caso queira, mover a respectiva ação de 

regresso em face da instituição bancária. Incontroversa a ocorrência de 

protesto indevido é devida a reparação moral pretendida. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO. 

RESPONSABILIDADE DO ENSOSSANTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. I. O 

endossante (credor originário) assim como o endossatário responde 

solidariamente por danos causados por indevido protesto de título. 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. II. Inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, quando a compradora não é destinatária final 

do produto. III. Hipótese dos autos em que a empresa ré endossou 

duplicata referente à nota fiscal já cancelada, ocasionando protesto 

indevido do título. Além disso, conjunto fático-probatório indicando o 

pagamento da dívida pela autora, porquanto, emitida carta de anuência 

referentemente ao título protestado. Impositiva a declaração de 

inexistência do débito e determinação de baixa no protesto, diante do 

pagamento da dívida e ausência de causa debendi. IV. Quantum 

indenizatório majorado como forma de atender às peculiaridades do caso, 

bem como se coadunar com os valores comumente adotados por esta 17ª 

Câmara Cível em situações análogas. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível, Nº 

70083273946, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em: 19-12-2019 – grifo nosso). É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também 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. Neste cenário, se 

mostra razoável arbitrar o dano moral em R$ 5.000,00 estando acordo com 

a lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Por fim, o argumento quanto a impossibilidade 

de cumprimento da tutela de urgência não prospera. Ainda que tenha sido 

terceiro a efetivar o protesto não se pode olvidar que o protesto se referia 

a crédito do promovido o qual, repisa-se, possui vínculo contratual com a 

instituição financeira que apresentou o título a protesto. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a 

TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 21494514 e CONDENAR a 

promovida no pagamento da importância de R$ 5.00,00 a título de 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 promovida a pagar as custas e as despesas judiciais, 

assim como honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito 

dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011709-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY REINEKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL), C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

AMAURY REINEKE em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE SINOP. O promovente, por recomendação médica, pleiteou a realização 

do procedimento cirúrgico de URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL 

LASER + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J com urgência conforme 

laudo médico anexado aos autos (id nº 23786627) para retirada de cálculo 

renal. Em sua contestação (id nº 24688139) a parte Requerida, ESTADO 

DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e 

no mérito impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, 

observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, 

pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a segunda promovida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, apesar de devidamente citado, não ofertou 

contestação no prazo legal. Em observância ao disposto no art. 345, 

inciso I do CPC inviável a incidência dos efeitos da REVELIA. A 

PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; 

isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e não havendo 

outras questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo ao mérito. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado 

na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo 
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obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundado no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. Por fim, quando ao aludido erro 

material em relação ao valor penhorado deve-se consignar que tal 

circunstância foi causada pela conduta do promovente. Em sua petição 

inicial o promovente atribuiu à causa o valor correspondente ao de maior 

orçamento. Bem como anexou três orçamentos assim nomeados: id nº 

23786628 - 12. Orçamento 01; id nº 23786630 - 13. Orçamento 02 e id nº 

23786633 - 14. Orçamento 03. Ausente qualquer indício de que haveria 

uma correlação entre eles a indicação da existência de três orçamentos 

induziu o entendimento de que seriam independentes. Em atenção ao 

pedido de penhora, foi determinado no id nº 24866664 a penhora da 

importância de R$ 14.080,53 considerando o menor dos três orçamentos. 

A crença de que se tratava de orçamentos distintos foi reforçada pela 

manifestação do promovente no id nº 24847381 em que expressamente 

este afirma: “Logo, também resta claro que o MENOR orçamento foi 

apresentado pelo HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”. Como dito, ainda houve 

incorreção na estipulação do valor da causa. O promovente atribuiu à 

causa o valor de R$ 23.320,00, equivalente ao orçamento de maior valor. 

Contudo, em observância ao art. 292 do CPC, se o procedimento pleiteado 

pelo promovente era composto de 2 orçamentos, sendo um para as 

despesas hospitalares e outro para as despesas com honorários médicos 

deveria ter sido atribuído à causa o valor resultante da soma destes 

valores. No cenário em que se encontra o presente feito é prematura a 

liberação de quaisquer valores em razão do não cumprimento no disposto 

no Provimento nº 02/2015. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONFIRMAR as TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 24193181 e CONDENAR, solidariamente as promovidas 

em fornecer  o t ratamento adequado consis tente em 

URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL LASER + COLOCAÇÃO DE 

CATETER DUPLO J. Por oportuno ainda determino: a) efetue-se o bloqueio 
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através de PENHORA on-line via BACEN-JUD da importância de R$ 

23.320,00 consoante orçamento de id nº 23786628; b) INTIME-SE o 

terceiro prestador de serviço, FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE DE 

SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, para que, no prazo de 10 dias, 

traga aos autos a Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados e, 

se este se mantiver inerte, INTIME-SE o promovente para que cumpra tal 

obrigação em igual prazo; c) INTIME-SE o terceiro prestador de serviço, 

INSTITUTO DE UROLOGIA DE SINOP S/S, para que, no prazo de 10 dias, 

esclareça os motivos da divergência entre o valor do orçamento, R$ R$ 

23.320,00 (id nº 23786628) e da Nota fiscal, R$ 29.020,00 (id nº 

26541212). Sobretudo, quando há informação nos autos (id nº 25506316) 

informação de que o procedimento não foi integralmente concluído em 

razão da existência de quadro inflamatório; d) estado nos autos ambas as 

Notas Fiscais, bem como a justificativa solicitada no item “c”, INTIMEM-SE 

os promovidos para que, no prazo comum de 10 dias, se manifestem 

acerca da documentação agregada, podendo adotar as providências 

necessárias, inclusive informar acerca da documentação comprobatória 

dos gastos às Secretárias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de 

controladoria interna (Provimento n. 02/2015, art. 10, §4º); e) decorrido o 

prazo do item “d” sem manifestação dos requeridos, tornem os autos 

conclusos para deliberação; 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 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE (INTERESSADO)

OLIMPIO FERREIRA (INTERESSADO)

IGNES MENIN OUTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003832-35.2019.8.11.0015. INTERESSADO: IGNES MENIN OUTEIRO, 

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE, OLIMPIO FERREIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por IGNÊS MENIN OUTEIRO em desfavor 

de MUNICÍPIO DE SINOP. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida 

que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora 

se trata de reprodução de ação ajuizada, qual seja, processos n. 

1003832-35.2018.811.0015 e 1010113-07.2019.811.0015 em que refletem 

mesma identidade de partes e objeto da demanda em que se discute a 

cobrança de URV. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da coisa julgada. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, VI e VII do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da coisa julgada, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a 

figura jurídica da litispendência e coisa julgada e, por consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 

337, VI, VII e 485, V, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA GONCALVES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000448-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA ANTONIA GONCALVES 

PINHEIRO EXECUTADO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela parte 

autora MARIA ANTÔNIA GONÇALVES PINHEIRO em face da parte 

requerida JORGE LUIZ DE OLIVEIRA. Instada a se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, a parte 

promovente quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante 

o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte exequente, sem que 

esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

CPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte autora não promoveu o prosseguimento da mesma, 

bem como deixou de apresentar manifestação. 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 CÍVEL

Processo Número: 1012807-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JOSE DUTRA LORD OAB - MT20474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. OTAVIO HECK LORD ajuizou em face de AZUL LINHAS 

AEREAS a presente demanda ante o cancelamento do voo do trecho 

Rondonópolis/MT – Várzea Grande/MT. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifica-se a incompetência deste Juízo para o 

trâmite e processamento da presente demanda uma vez que a parte 

requerente é menor de idade. Referida vedação encontra-se expressa no 

art. 8º, caput da Lei nº 9.099/95. Não obstante, o art. 178, CPC determina a 

intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas em que exista 

interesse de incapazes; todavia, o art. 10 da Lei nº 9.099/95 veda a 

possibilidade de intervenção de terceiros ou de assistência. Isto não 

significa, que se está negando direitos ao menor, mas que apenas existem 

normas de organização da competência e que estas delimitam as opções 

disponíveis para que o direito seja exercido. Em verdade, a impossibilidade 

do menor ser autor no Juizado Especial vem ao encontro da proteção do 

mesmo, pois conforme destacado supra, a presente via não suporta 

intervenção de terceiro ou atuação do Ministério Público o que, vale 

mencionar, seria tolher a menor de um garantia processual a mais caso o 
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presente feito por este Juízo tramitasse. Diante do exposto, conheço de 

ofício da ILEGITIMIDADE ATIVA e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. IV da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008034-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BORGES DA LUZ (REQUERENTE)

MATEUS SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

CAMILA SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

THAIS CASTRO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MARCOS EDUARDO DA ROCHA ZENARO (REQUERENTE)

CYNTIA RAFAELA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela parte 

Requerida em face da sentença de id nº 24693051 que julgou procedente 

a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência concedida. Em 

síntese aduziu a parte Requerida/Embargante que houve OMISSÃO ao não 

consignar que a tutela de urgência deferida foi efetivamente cumprida nos 

autos. Contudo não se vislumbra qualquer omissão. O efetivo ou não 

cumprimento da tutela de urgência é questão atinente a fase de 

cumprimento de sentença. No presente feito não se olvida que no id nº 

21030653 a parte Requerida/Embargante manifestou-se pelo cumprimento 

da medida, bem como não há nos autos qualquer manifestação das partes 

promoventes em sentido contrário. Porém tal questão, como destacado, 

refere-se a eventual fase posterior a de conhecimento. Diante do exposto, 

CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. Preclusas as vias 

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

baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007306-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LOPES BRIGHENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. BANCO DO BRASIL S.A. opos EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

em face da sentença de id nº 18691078 que julgou parcialmente 

procedente a pretensão autoral em conexão com os autos nº 

1007667-65.2018.8.11.0015. Aduziu a Embargante que houve OMISSÃO e 

OBSCURIDADE pela ausência de esclarecimentos da necessidade de 

interpor recurso inominado em ambos os feitos ou, se pelo julgamento ter 

ocorrido em razão da conexão, a interposição de recurso em um feito 

aproveitaria ao outro. Em que pese a Embargante/Promovida afirme pela 

existência de omissão e obscuridade em verdade se observa que a 

motivação desta se traduz em dúvida iminentemente procedimento que não 

possui qualquer correlação com o decido nos autos. Da simples leitura das 

razões da parte Embargante nota-se que não se traz qualquer hipótese 

que preencha qualquer dos incisos do art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e 

parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – 

Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração à vista do não 

preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo 

único do CPC/2015. […] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006253-56.2018.8.26.0066; Relator 

(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de 

Registro: 04/12/2019 - grifo nosso). Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010361-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERASMO DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e LOJAS AVENIDA S.A em 

face da sentença de id nº 20452502 que acolheu os Embargos de 

Declaração opostos por ANTONIO ERASMO DAMACENO e reconheceu a 

ocorrência de revelia da primeira Embargante. Narram as Embargantes que 

houve ERRO MATERIAL e CONTRADIÇÃO ao reconhecer a ocorrência de 

revelia da promovida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

No âmbito dos Juizados Especiais a revelia também decorre da ausência 

da parte devidamente citada ou intimada a audiência quer seja de 

conciliação, quer seja de instrução conforme previsão do art. 20 da Lei nº 

9.099/1995. No caso em concreto, a Embargante CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, foi regularmente citada via AR no 

id nº 11153159 em 16/11/2017, porém não compareceu na audiência de 

conciliação designada para 21/11/2017 conforme termo de audiência 

constante nos autos (id nº 10760528). Para o reconhecimento da revelia 

desta Embargada é irrelevante que a outra promovida, LOJAS AVENIDA 

S.A, não tenha sido citada. Utilizando-se das palavras da própria 

Embargante, isto porque a relação processual já tinha se estabelecido 

entre o promovente e a Embargante CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. Deve ser ainda consignado que apesar de decretada a 

revelia da Embargante, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, por força do disposto no art. 345, inciso I do CPC os efeitos da 

revelia não lhes foram aplicados. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em sua integralidade. Ante a interposição de Recurso 

Inominado (id nº 23062957), CERTIQUE-SE a tempestividade do mesmo e, 

após, INTIME-SE as partes adversas para que, querendo ofertem 

contrarrazões no prazo legal. Por fim, tornem os autos conclusos para 

recebimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010361-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERASMO DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e LOJAS AVENIDA S.A em 
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face da sentença de id nº 20452502 que acolheu os Embargos de 

Declaração opostos por ANTONIO ERASMO DAMACENO e reconheceu a 

ocorrência de revelia da primeira Embargante. Narram as Embargantes que 

houve ERRO MATERIAL e CONTRADIÇÃO ao reconhecer a ocorrência de 

revelia da promovida CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

No âmbito dos Juizados Especiais a revelia também decorre da ausência 

da parte devidamente citada ou intimada a audiência quer seja de 

conciliação, quer seja de instrução conforme previsão do art. 20 da Lei nº 

9.099/1995. No caso em concreto, a Embargante CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, foi regularmente citada via AR no 

id nº 11153159 em 16/11/2017, porém não compareceu na audiência de 

conciliação designada para 21/11/2017 conforme termo de audiência 

constante nos autos (id nº 10760528). Para o reconhecimento da revelia 

desta Embargada é irrelevante que a outra promovida, LOJAS AVENIDA 

S.A, não tenha sido citada. Utilizando-se das palavras da própria 

Embargante, isto porque a relação processual já tinha se estabelecido 

entre o promovente e a Embargante CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. Deve ser ainda consignado que apesar de decretada a 

revelia da Embargante, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, por força do disposto no art. 345, inciso I do CPC os efeitos da 

revelia não lhes foram aplicados. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em sua integralidade. Ante a interposição de Recurso 

Inominado (id nº 23062957), CERTIQUE-SE a tempestividade do mesmo e, 

após, INTIME-SE as partes adversas para que, querendo ofertem 

contrarrazões no prazo legal. Por fim, tornem os autos conclusos para 

recebimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1011488-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAERCIO 

APARECIDO COSSATTO. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LAERCIO 

APARECIDO COSSATTO em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo consta da inicial, após aprovação em concurso público 

e tomar posse, o autor entrou em exercício em data de 01 de agosto de 

2008 no cargo efetivo de MOTORISTA II – 44H, Referência CE-09, e desta 

forma passou à integrar o quadro de servidores do requerido. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 06/10/2017, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001641-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARI SALETE 

CLEMENTE GUIMARAES. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARI SALETE 

CLEMENTE GUIMARAES em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso público a parte autora 

passou a integrar o quadro de servidores públicos efetivos do requerido a 

partir de 12 de junho de 1998. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto, o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 
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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 a parte promovente ingressou com a ação em 

06/03/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001545-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BENDIX 

CONCEICAO SIQUEIRA PAES DE BARROS. REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

BENDIX CONCEICAO SIQUEIRA PAES DE BARROS em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

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

dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso 

público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores públicos 

efetivos do requerido a partir de 07 de fevereiro de 2000. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 03/03/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002885-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TESSA DOS 

ANJOS RAMOS. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por TESSA DOS ANJOS RAMOS em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 01 de junho de 2004. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 05/04/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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 
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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: 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001546-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECIR 

LOPES PEREIRA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VALDECIR LOPES PEREIRA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 04 de agosto de 2000. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 03/03/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1004794-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SHIRLEY 

APARECIDO GONCALVES JUNCHER. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SHIRLEY 

APARECIDO GONCALVES JUNCHER em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, 

ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso público a parte autora 

passou a integrar o quadro de servidores públicos efetivos do requerido a 

partir de 31 de janeiro de 2008. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto, o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 

07/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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PROCESSO: 1002174-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO VACA 

CESPEDES. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GUIDO VACA CESPEDES em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 01 de outubro de 2008. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 21/03/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1003323-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CICERO 

CORDEIRO LEITE. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CICERO CORDEIRO LEITE em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 12 de junho de 1998. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 06/04/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004796-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA APARECIDA PEREIRA 

REU: 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 
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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 MARIA APARECIDA PEREIRA em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

12/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de ZELADORA referência QC 

05. 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 07/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001544-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA LUCIA 

DOS SANTOS PEREIRA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA LUCIA 

DOS SANTOS PEREIRA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso público a parte autora 

passou a integrar o quadro de servidores públicos efetivos do requerido a 

partir de 01 de agosto de 2005. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto, o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 

03/03/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007369-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE JESUS 

RODRIGUES DA SILVA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA DE 

JESUS RODRIGUES DA SILVA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, 

ambos qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso público a parte autora 

passou a integrar o quadro de servidores públicos efetivos do requerido a 

partir do ano de 2002. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 
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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 a parte promovente ingressou 

com a ação em 24/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1011358-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANE 

TEGANHE. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LUCIANE TEGANHE em desfavor 

de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

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

dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso 

público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores públicos 

efetivos do requerido a partir de 06 de julho de 2011. Contudo, durante o 

período laboral não recebeu recomposição da diferença resultante da 

conversão do cruzeiro real para URV aos servidores públicos, ocorrida no 

ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução 

salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. 

Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão 

plenária ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto, o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 

03/10/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZONILDE OLIVA DEPINTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012498-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ZONILDE OLIVA DEPINTOR REU: 

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. ZONILDE OLIVA DEPINTOR 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 PROFESSOR 2º GRAU C/ MAGISTÉRIO 20h, Referência CE-20, 

com início do exercício em 12/06/1998. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 

ano de efetivo exercício. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 153 de 579



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). 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 12/06/1998, 

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 12/06/1998. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

01/01/2002 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 07/11/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal. 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, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR 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. 

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: 1001369-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VILAS BOAS ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001369-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDNA VILAS 

BOAS ELIAS. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por EDNA VILAS BOAS ELIAS em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 01 de novembro de 2007. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 26/02/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012701-55.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012701-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA ANDRE MARAGNO 

DE OLIVEIRA REU: 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. FRANCISCA ANDRE 

MARAGNO DE OLIVEIRA 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 GARI, 

Referência CE-02, com início do exercício em 21/03/2000. 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 

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). 

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 21/03/2000, 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 21/03/2002, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 21/03/2000. 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 21/03/2002 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 14/11/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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 CÍVEL

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 155 de 579



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: 

1005318-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSINEI AMARO FERREIRA 

DA COSTA 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. JOSINEI AMARO 

FERREIRA DA COSTA 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 FISCAL SANITÁRIO 40 HS, 

Referência CE-10, com início do exercício em 07/11/2012. 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 1.737/2012, inocorrência de duplicidade de adicionais 

ante a previsão do art. 13, §1º da Lei nº 1.604/2011 que substituiu a Lei nº 

254/1993. A PRELIMINAR suscitada não prospera em razão de que a 

argumentação utilizada pelo Requerido tem notório conteúdo de mérito e 

não de inépcia da petição inicial. Vale frisar que durante sua longa 

preliminar em nenhum momento o Requerido indicou qual o trecho da 

exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, §1º do CPC. Desta forma, 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que na verdade é tema meritório. Não 

vislumbrando questões outras de nulidades, passo a análise do mérito. 

Segundo a Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente 

encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei Municipal nº 

568/1999 com redação dada pela Lei Municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei Municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 07/11/2012. Logo após, ao tempo de seu início de 

atividade de servidor público municipal, o benefício pretendido foi 

revogado. O que torna a pretensão absolutamente insubsistente. Garimpar 

benefício que inexiste, como é o caso, é ambicionar vantagem indevida em 

detrimento da administração pública municipal, que configura, em última 

análise, a locupletamento ilícito, vedado a todas as pessoas pelo art. 884 

do Código Civil. Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos que não 

deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao tratamento 

jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição (excertos 

negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO 

TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC 

Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO 

PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO 

DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular 

que ingressa nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação 

prévia em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime 

jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as 

disposições constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da 

LC nº 001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o 

tempo de serviço prestado como contratado para a concessão do 

benefício de adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o 

servidor não implementou os requisitos legais para concessão do adicional 

na vigência da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito 

adquirido, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. 

(TJ-MG; APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE 

APURAÇÃO. LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2001. ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004828-04.2017.8.11.0015. AUTOR(A): NOEL DE OLIVEIRA LIMA REU: 

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. NOEL DE OLIVEIRA LIMA 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 VIGIA, referência CE- 02, com início do exercício em 09/04/2009. 

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 
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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). 

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 09/04/2009, 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 09/04/2010, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 09/04/2009. 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 09/04/2010 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 12/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 1007948-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007948-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MANOEL BARBOSA DO 

NASCIMENTO NETO REU: 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. MANOEL BARBOSA 

DO NASCIMENTO NETO 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 

VIGIA, Referência CE-02, com início do exercício em 04/03/2000. 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 

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). 

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 
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cargo mencionado em 04/03/2000, 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 04/03/2002, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 04/03/2000. 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 04/03/2002 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 03/07/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 1011398-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA IANNELLA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por JUNIA IANNELLA ALVES em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A promovente, por recomendação 

médica, pleiteou o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40mg, 1 

ampola por dia durante a gestação e até 30 dias após o parto, totalizando 

240 doses, por apresentar Síndrome Anticorpo Antifosfolipede conforme 

laudo e receituário médico (id nº 23217573). A primeira parte Requerida, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou contestação (id nº 24597106) 

suscitou preliminar de falta de interesse processual e no mérito 

impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela 

inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a segunda requerida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (id nº 26226953) suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito aduziu pela observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e tratar-se de caso de alta complexidade 

de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. A PRELIMINAR 

de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; isto pois, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, do Estado e do Município o fornecimento de 

medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador de moléstia que 

não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo da demanda, 

pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em litisconsórcio 

facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária. A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida não prospera por força 

de determinação constitucional, a prestação da saúde à população 

incumbe à União, Estados e Municípios, de forma solidária e, portanto, a 

ação que visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida a qualquer 

dos integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe o art. 23, 

inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Neste sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, com destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE 

PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES 

(TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado 

recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira 

Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, 

REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda 

destacar que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE nº 

855178 RG/SE no qual houve a reafirmação da jurisprudência do C. STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe 

ressaltar, ainda, que eventual hipossuficiência do Município não é 

circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo, porquanto, 
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como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação 

solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua 

posição financeira frente aos demais. Diante disso, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e não havendo outras questões preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. A petição inicial 

veio acompanhada de receituário médico prescrito por médico indicando à 

promovente o uso do medicamento solicitado e confirmando a 

necessidade deste. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, 

petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, 

sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou quais 

medicamentos cada ente deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundado no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 
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presente feito há demonstração da necessidade do medicamento 

prescrito. Em razão da inércia dos promovidos foi determinado no id nº 

23605400 o bloqueio da importância de R$ 16.460,00 e efetivado no id nº 

24647604 em observância ao orçamento de id nº 23217843 e a Nota 

Fiscal de id nº 23823939. Por fim, devidamente intimadas (id nº 23839824) 

as partes requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais apresentadas em 

cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do Provimento nº 02/2015. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR 

a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 23328410 e CONDENAR, 

solidariamente, as promovidas a fornecerem a promovente o medicamento 

ENOXAPARINA 40mg, 1 ampola por dia durante a gestação e até 30 dias 

após o parto, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes 

para a efetivação da presente sentença. EXPEÇA-SE em favor de 

DROGARIA TNK EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 03.741.480/0001-30, o 

competente ALVARÁ no valor de R$ 16.460,00 conforme Nota Fiscal de id 

nº 23823939 e dados bancários informados no id nº 24041536. 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 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

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

vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006882-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA BERNARDO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELEM NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER MOURA ZEMUNER OAB - MT25793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006882-69.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA APARECIDA 

BERNARDO NOGUEIRA DA SILVA, SUELEM NOGUEIRA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por SANDRA APARECIDA BERNARDO NOGUEIRA 

DA SILVA, representada por sua filha: SUELEM NOGUEIRA DA SILVA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral 

do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. A parte promovente, por 

recomendação médica, pleiteou a transferência e internação em UNIDADE 

HOSPITAL REGIONAL OU PARTICULAR COM SERVIÇO DE UROLOGIA, 

PARA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA em caráter de URGÊNCIA, à vista de 

apresentar quadro de HIDRONEFROSE associada, passível de evolução 

para quadro de INSUFICIENCIA RENAL, conforme laudo médico anexado 

aos autos (id. 20449845) e parecer técnico expedido pelo Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT (id. 20169480). Foi deferida liminar (id 20173072) e, ante o 

descumprimento da ordem, foi determinado o custeio do tratamento na 

rede privada (id 20649016). Em sua contestação a primeira promovida, 

ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse 

processual e no mérito impossibilidade de descumprimento da Lei 

Orçamentária, observância ao Princípio da Reserva do Possível e da 

Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a 

segunda promovida, MUNICÍPIO DE SINOP, apensa manifestou-se quanto 

ao cumprimento das determinações proferidas nos autos em caráter 

liminar. A PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta 

acolhimento; isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada pelo primeiro 

promovente. Não havendo outras questões prejudiciais, nem vislumbrando 

questões de nulidade passo ao mérito. Conforme documentação acostada 

aos autos com a petição inicial a promovente é portadora de nefrolitíase, 

com exames comprovando a presença de cálculo impactado em ureter à 

direita, o qual está causando repercussão ao nível do rim HIDRONEFROSE 

associada, passível de evolução para quadro de INSUFICIENCIA RENAL, 

necessitando realizar o procedimento pleiteado sob risco de vir a óbito. A 

saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição 

para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado 

a sua garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, 

da Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 
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Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte 

promovente. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte promovente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Por fim, verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na 

decisão que concedeu a tutela em caráter liminar. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 14673341 que determinou a 

transferência, internação e realização do procedimento LITOTRIPSIA. 

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: 1010461-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO WECKWERT VIEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO CONTE OAB - SC36076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010461-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCI NUNES DE MELO 

REQUERIDO: EVALDO WECKWERT VIEIRA - ME Vistos etc. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte autora LUCI 

NUNES DE MELO contra sentença proferida no presente feito. Em breve 

síntese da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. A 

sentença proferida julgou a questão indenizatória improcedente. O autor, 

ora embargante, aduz omissão na sentença proferida, todavia vem em 

sede de Embargos de Declaração tentando modificar a fundamentação da 

sentença. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos embargos de 

declaração, porque são tempestivos e no julgo desprovido o presente 

recurso. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006642-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DIAS COELHO (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: 

1006642-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELISANGELA DIAS COELHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 
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oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ELISANGELA 

DIAS COELHO em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP-MT, objetivando a 

condenação do promovido a implementar o aumento de 11,98% nos 

proventos mensais, bem como o pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes desta incorporação. Contestando a inicial (id 19930135) o 

promovido arguiu prejudicial de prescrição. No mérito aduz que a 

promovente não comprovou a aludida perda salarial, pugnando pela sua 

improcedência da demanda. Consta dos documentos que instruem a inicial 

que a parte demandante foi aprovada entrou em exercício em 01/08/2008 

para o quadro efetivo no cargo de auxiliar administrativo. Contudo, não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que o promovente ingressou com a ação em 14/11/2017, 

encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido 

o lapso temporal de cinco anos, desde a restruturação da sua carreira até 

o ajuizamento da ação. Isto posto, 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. 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: 1012429-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012429-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA NIEVINSKI ZABOT 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ANA NIEVINSKI 

ZABOT em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 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 diz ter sido surpreendida com 

descontos em sua conta, tendo mais tarde descoberto que se tratava de 

débito em favor da Ré referente a seguro de vida. Alega que 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. Por último, acredita ter sofrido dano 

moral, por isso quer receber indenização.” (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 aos 

débitos discutidos em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa. 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] . Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou as 

cobranças e descontos em sua conta bancária. 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001021-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI PEREIRA MERCEDES (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: 

1001021-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LAUREMI PEREIRA MERCEDES 

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. LAUREMI PEREIRA 

MERCEDES 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 AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, Referência CE-07, com início do exercício em 02/08/2013. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de 

contestação o requerido aduziu inépcia da exordial pela revogação do 

benefício pretendido via Lei 1.737/2012, inocorrência de duplicidade de 

adicionais ante a previsão do art. 13, §1º da Lei nº 1.604/2011 que 

substituiu a Lei nº 254/1993. A PRELIMINAR suscitada não prospera em 

razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem notório 

conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar que 

durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou qual 

o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, §1º do CPC. 

Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que na verdade é tema 

meritório. Não vislumbrando questões outras de nulidades, passo a análise 

do mérito. Segundo a Legislação Municipal o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei Municipal 

nº 568/1999 com redação dada pela Lei Municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei Municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 02/08/2013. Logo, ao tempo de seu início de 

atividade de servidora pública municipal não mais existia o benefício 

pretendido. O que torna a pretensão absolutamente insubsistente. 

Garimpar benefício que inexiste, como é o caso, é ambicionar vantagem 

indevida em detrimento da administração pública municipal, que configura, 

em última análise, a locupletamento ilícito, vedado a todas as pessoas pelo 

art. 884 do Código Civil. Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos 

que não deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao 

tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição 

(excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 

JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM 

DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTIANI PINHEIRO 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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PROCESSO: 1000683-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CASSIA 

CRISTIANI PINHEIRO SILVA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de demanda na qual a parte promovente foi 

devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, contudo quedou-se 

inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte autora em promover 

as diligências que lhe cabiam, deve a presente demanda ser extinta. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002708-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA DA SILVA 

ZANATO. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VILMA DA SILVA ZANATO em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante 

concurso público a parte autora passou a integrar o quadro de servidores 

públicos efetivos do requerido a partir de 01 de março de 1999. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto, o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que a parte promovente ingressou 

com a ação em 04/04/2018, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005334-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODETE GLACY 

REDMANN. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ODETE GLACY REDMANN em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Segundo consta da inicial, após 

aprovação em concurso público, a parte autora tomou posse e entrou em 

exercício em data de 01 de setembro de 2008 no cargo efetivo de 

ZELADOR, Referência CE-02, e desta forma passou à integrar o quadro 

de servidores do requerido. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 

22/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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, 
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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: 

1004942-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JESUINA FERREIRA SOARES 

REU: 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. JESUINA FERREIRA SOARES 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 PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EM 

PADAGOGIA C/PÓS GRADUAÇÃO, Referência CE-20, com início do 

exercício em 02/02/2004. 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 

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). 

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 02/02/2004, 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 02/02/2005, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/02/2004. 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 02/02/2005 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 14/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 

1002549-79.2016.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA IZABEL TORRES REU: 

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. SANDRA IZABEL TORRES 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 ZELADOR, Referência CE-02, com início do exercício em 

18/02/2008. 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 

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). 

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 18/02/2008, 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 18/02/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 18/02/2008. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 18/02/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/11/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 18/02/2012. 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 18/02/2012, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e 

alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a 

partir de 18/02/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005668-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITALLI ALVES 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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RITALLI ALVES DA 
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COSTA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

professor geografia 40h, Referência CE-20, conforme termo de posse e 

de entrada em exercício datada de 01/04/2009. Por seu turno o MUNICÍPIO 

DE SINOP suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, 

prescrição e no mérito pela improcedência. Em 16/10/2019 a parte 

Requerente pugnou pela suspensão do feito por ocasião da existência de 

liquidação de sentença em processo coletivo que discute matéria idêntica. 

Por força da Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso foi declinada a competência do feito a este Juízo, bem como 

intimado a parte promovente para informar nos autos se pretendia o 

prosseguimento do feito ou a liquidação daquela sentença restando 

consignado que o silêncio deste importaria na aquiescência quanto a 

segunda opção e consequente extinção do presente feito. O prazo para 

manifestar decorreu in albis sem manifestação da parte Requerente, 

motivo pelo qual infere-se que esta concorda com a extinção da presente 

demanda. Isto posto, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso VI, 

do CPC, hei por JULGAR EXTINTO o presente feito por ausência de 

interesse processual. Deixo de condenar a parte promovente no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002330-95.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE ANCELMO DA COSTA 

REU: 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. JOSE ANCELMO DA COSTA 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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Referência 

QC-007, com início do exercício em 12/06/1998. Contudo, durante o 

período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. 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 

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). 

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 12/06/1998, 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 12/06/2002, considerando que ingressou no serviço público 
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municipal em 12/06/1998. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 12/06/2002 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 27/03/2013 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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 CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002486-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESTER SOFIA PERUZZO 

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. ESTER SOFIA PERUZZO 

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 PROF. COM LICEN. PLENA EM PEDAGOGIA, 40h, 

Referência CE-20, com início do exercício em 01/08/2008. 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 

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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 01/08/2008, 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 01/08/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2008. 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 01/08/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 03/04/2013 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. Registro automático da sentença com sua 
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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: 

1000675-59.2016.8.11.0015. AUTOR(A): REJANE ZUCK DOS SANTOS 

REU: 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. REJANE ZUCK DOS SANTOS 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 PROF. COM LICEN. PLENA EM PADAGOGIA, 

40h, Referência CE – 20-4, com início do exercício em 05/08/2005. 

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 

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). 

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 05/08/2005, 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 05/08/2006, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 05/08/2005. 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 05/08/2006 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 17/10/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 05/08/2012. 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 05/08/2012, 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 05/08/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002553-19.2016.8.11.0015. AUTOR(A): DAVI CHAVES DA SILVA REU: 

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. DAVI CHAVES DA SILVA 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 PROF. COM LICEN. PLENA EM PADAGOGIA, 40h, Referência CE 

– 20-4, com início do exercício em 01/08/2005. 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 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). MÉRITO Segundo a Legislação 

Municipal, o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto 

no art. 16 e seguintes da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada 

pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei municipal nº 

1.737/2012. No caso concreto, a revogação do benefício ocorreu em 

23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. A 

Requerente entrou em exercício no cargo mencionado em 01/08/2005, 

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 01/08/2006, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/08/2005. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

01/08/2006 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 30/11/2011 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 

01/08/2012. 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 ao adicional de 2% por antiguidade 

e merecimento na data de 01/08/2012, 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 01/08/2012 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 executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005069-75.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCIELI RIBEIRO SARDINHA 

GALHARDO REU: 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. FRANCIELI RIBEIRO 

SARDINHA GALHARDO 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 

MONITOR DE CRECHE, Referência CE-06, com início do exercício em 

03/03/2008. 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 

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). 

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 03/03/2008, 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 03/03/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 03/03/2008. 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 03/03/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 18/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002692-68.2016.8.11.0015. AUTOR(A): MAURO DE CASTRO REU: 

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 
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termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MAURO DE CASTRO 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 II, com início do exercício em 19/05/1994. 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 

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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 19/05/1994, 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 19/05/2002, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 19/05/1994. 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 19/05/2002 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 03/12/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 19/05/2012. 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 19/05/2012, 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 19/05/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002795-75.2016.8.11.0015. AUTOR(A): NIVIA CILENNE DE SOUZA 

RAMOS REU: 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. NIVIA CILENNE DE SOUZA 

RAMOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO 
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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-24, com início do exercício em 01/08/2005. 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 

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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 01/08/2005, 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 01/08/2006, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2005. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 01/08/2006 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/11/2011 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/08/2012. 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 01/08/2012, 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 01/08/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JULIANA DE MATOS 

em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos 

autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de auxiliar 
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consultório dentário, Referência CE-04, conforme termo de posse e de 

entrada em exercício datada de 28/07/2008. Por seu turno o MUNICÍPIO DE 

SINOP suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e 

no mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da 

mesma não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 

26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que 

se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na 

conversão da URV para o Real foi sanada com a reestruturação da 

carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 27/03/2018, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005765-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JACKSON 

ROBERTO MACIEL. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Observo, por 

oportuno, que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios e limites previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c. art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 

e 162 do Fonaje. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

JACKSON ROBERTO MACIEL em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Cinge-se a 

controvérsia à existência do direito da parte autora, integrante do quadro 

de servidores públicos efetivos do promovido nomeados por concurso 

público, à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Citado para os termos da ação, o requerido 

contestou alegando prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada 

nos autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte autora 

encontrava-se previsto nos artigos 16 e seguintes da Lei nº 568/1999, 

com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012, vide: “Lei nº 1737, de 

23 de novembro de 2012. Revogam-se os Capítulos V, VI e VII da Lei nº 

568/99, de 25 de outubro de 1999, e dá outras providências. (...) Art. 3º 

Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.” Considerando, 

pois, que consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas 

passivas da fazenda pública municipal prescrevem em 5 anos, bem como 

os benefícios almejados pela parte autora foram revogados em 23/11/2012 

com entrada em vigor da Lei 1.737/2012, a pretensão de cobrança objeto 

dos pedidos formulado na inicial já havia sido fulminada pela prescrição em 

23/11/2017, antes do ajuizamento da ação aos 07/06/2018. Isto posto, 

diante da ocorrência da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide 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, §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: 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007544-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CLEUZA FRANCISCA DE PAULA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O presente feito cuida de AÇÃO 

ORDINÁRIA 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$ 5.000,00 para 

efeitos fiscais, o que culminou no declínio da competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para este Juizado Especial da Fazenda 

Pública. No entanto, sem parâmetro do efetivo do quantum pretendido, foi 

determinada a emenda da exordial com este fito (id. 27328698). 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 
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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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012307-48.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JULIANA LANSANA REU: 

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. JULIANA LANSANA 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 AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, 40h, Referência CE-31, com início do 

exercício em 17/05/2016. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício. Em sede de contestação o requerido aduziu 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 

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). 

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 17/05/2016, portanto fez juz à progressão somente 

aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence, 
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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 17/05/2017, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 17/05/2016, 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 17/05/2017 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/10/2012, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

30/10/2017. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 17/05/2013, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 17/05/2016, posto 

que não alcançado pelo período prescricional supra mencionado, e ainda 

sendo anterior a sua revogação (23/11/2012). 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, posto que no caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. Mutatis mutantis, compilados os seguintes 

arestos que não deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao 

tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição 

(excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 

JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM 

DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007123-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE DALLAGNOL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por MARILENE DALLAGNOL 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 30 HS em 

24/04/2017. 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 
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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 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 18/07/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 18/07/2013 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 

24/04/2017. 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 24/04/2018, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 24/04/2019. 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 a partir de 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 24/05/2017 até 18/07/2018- 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

Processo Número: 1010850-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010850-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CEZAR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia. MÉRITO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

onde a parte promovente notícia que é pessoa idosa, nega o empréstimo 

consignado via cartão de crédito e diz que nunca realizou tal contratação 

e que nunca teve cartão desse banco, nem tampo assinou qualquer 

refinanciamento que implique na extinção e/ou quitação de quaisquer 

empréstimos consignados. Por seu turno a parte promovida alega que 

ocorreu a regular contratação do cartão consignado pela parte autora e 

que os descontos em folha são lícitos. Fundamento e decido. De início, 

resta incontroverso que o empréstimo foi realizado pela parte autora com 

a reclamada. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos todos os contratos 

de empréstimo assinados, sendo os contratos antigos e os novos de 

renegociação, bem como, documentos pessoais, e declaração de 

residência apresentados no ato da renegociação, teds, extratos de 

saques no cartão de crédito e faturas em aberto. Por sua vez, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 
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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). 

Em que pese os argumentos apresentados pela parte autora, caberia a 

mesma diligenciar quanto à veracidade das informações, ler previamente o 

que estava assinando. O fato é que a parte autora foi beneficiada pelo 

valor do empréstimo, pois, o banco realizou o depósito em sua conta. 

Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com 

relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a própria parte 

Autora quem deu causa ao débito existente. Assim, diante da 

comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou os 

descontos na folha de pagamento do autor, fato este impeditivo do direito 

perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a rejeição dos pedidos é 

medida que se impõe. Tal divergência demonstra que, o promovente, 

tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos fatos em 

proveito próprio. 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. DISPOSITIVO 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. 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: 1012394-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR HOFFMANN (REQUERIDO)

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE SCHMIDT OAB - MT26841/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012394-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE SCHNEIDER 

REQUERIDO: CERAMICA MARILIN LTDA - EPP, EDIR HOFFMANN 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: 

JOSE SCHNEIDER, já devidamente qualificado nos autos, move ação de 

cobrança contra CERAMICA MARILIN LTDA – EPP, alegando ser credor do 

réu do valor já atualizado de R$ 34.904,21(trinta e quatro mil, novecentos e 

quatro reais e vinte e um centavos). Alega que celebrou com o requerido 

um empréstimo no valor de R$ 20.000,00 no dia 12/05/2017, com 

promessa de pagamento no dia 20/05/2018, apresentou a cópia do 

contrato firmado com o requerido (ID 24371668). Ao final, postulou que a 

parte requerida seja compelida a pagar o valor de R$ 34.904,21. Por seu 

turno a promovida pugnou pela improcedência arguindo regularidade do 

débito, sustentou a prática de agiotagem pela cobrança abusiva de juros 

de 3%. Pleiteia que a ação seja julgada improcedentes reconhecendo a 

abusividade dos juros, bem como limitá-los ao percentual de 12% ao ano. 

Fundamento e decido O promovente pretende o recebimento da quantia de 

R$ 34.904,21, com juros e correção monetária, representada pelo contrato 

de empréstimo. Na contestação o promovido não nega o empréstimo, o 

que configura o reconhecimento do débito, porém, apenas contesta o 

valor cobrado a título de juros, bem como erro na data dos juros. 

Compulsando os autos, constato que a requerente emprestou ao 

requerido a quantia de R$ 20.000,00 no dia 12/05/2017, com juros sobre o 

valor acordado no importe de 3% (três por cento) ao mês. Os Requeridos 

comprometeram-se em pagar ao Requerente o valor de R$ 20.000,00 

(sessenta mil reais), a título de empréstimo no dia 20.05.2018, em moeda 

corrente nacional, para tanto a dívida deveria ser garantida através de 

requisição de 40.000 (quarenta mil) tijolos. Reconhece que o promovido 

pagou a título de juros mensais de 3% (três por cento), sobre o valor da 

dívida, apenas até o mês de novembro/2018, restando inadimplido os 

meses posteriores. Além disto, observo que a planilha de cálculos 

apresentada no ID 24371670 aplicou a correção monetária e juros de mora 

no percentual de 3% ao mês, desde dezembro de 2017, sendo que o valor 

atualizado do débito quando do ajuizamento da ação totalizava a quantia 

de R$ 34.904,21. Em impugnação não aclarou em nada sobre as datas 

contraditórias, porém verifica-se claramente tratar de erro material em sua 

inicial, já que a dívida deveria ter sido paga em 20/05/2018, não somente 

os juros. Desta forma, restou configura a cobrança de juros abusivos 

como alega o embargante. Com relação à alegada prática de agiotagem, o 

promovido logrou êxito em comprovar a veracidade de suas alegações, se 

desincumbindo do ônus da prova, consoante o disposto no art. 373, inciso 

II, do CPC. Não há ilegalidade na cobrança do valor nominal do título, 

apenas há ilegalidade na cobrança de juros de 3%, pois a legislação o 

permite no patamar de 1%, bem como da multa de 1% sobre o valor do 

débito, eis que nada há que confirme a livre pactuação desta. Ademais, 

provada a cobrança ilegal, há apenas o desconto do valor correspondente 

aos juros ilícitos, pois a ninguém é dado o direito de enriquecer à custa de 

outrem e tampouco beneficiar-se da sua própria torpeza. Assim, procede 

o pedido de cobrança do autor, para que os requeridos sejam condenados 

ao pagamento do valor do empréstimo. Quanto ao pedido do promovido, 

para rever os juros pagos, este não apresenta o valor já pago até 

novembro de 2017, portanto, não como fazer o desconto. Por fim, 

consigne-se apenas que a condenação restringe-se ao valor nominal da 

cártula, as quais devem ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV) a 

contar da data de emissão da cártula e os juros incidem no patamar de 1% 

ao mês, a contar da data 01/12/2017. DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando os 

requeridos ao pagamento do valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativo ao 

contrato de empréstimo ora discutido, que deve ser corrigido 

monetariamente pelo IGP-M (FGV) e com juros, no patamar de 1% ao mês, 

a contar de 01/12/2017. Deixo de condenar a parte promovida a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013434-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA LUCENA PESSOA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

RONALDO ALVES PICOLI OAB - MT26711/O (ADVOGADO(A))

ERIKA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT26340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013434-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ILZA LUCENA PESSOA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 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 responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente nega a existência do débito, informando que quitou 

a dívida junto a promovida. Por seu turno a promovida pugnou pela 

improcedência arguindo regularidade do débito, vez que a parte 

promovente não pagou a última prestação do parcelamento. 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 

promovente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, juntando 

comprovante de pagamento da última parcela, 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 promovida 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013502-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE SOUZA SILVA (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: 

1013502-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAN DE SOUZA 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 DO 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO VÁLIDO 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. 

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 DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA PESSOAL 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. DO 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 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 do plano controle via callcenter, relatórios de ligações e 

telas do sistema de informática demonstrando haver 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 
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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. Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, CONDENANDO a 

parte promovente a pagar a dívida no valor da negativação, devidamente 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC e juros de 1% ao mês 

contados a partir do vencimento. 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: 1013638-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1013638-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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 ATIVA Rejeito o pedido da Promovida, posto que o 

Promovente comprova que é o usuário dos serviços de da promovida, real 

consumidor, bem como, o verdadeiro prejudicado, pelas cobranças 

realizadas. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de cobrança indevida por supostas 

irregularidade no HD instalado na residência do promovente. Em sua 

exordial o promovente relata que os técnicos da empresa teriam retirado o 

hidrômetro de seu imóvel em fevereiro/2019, informando que instalariam 

um novo dentro de 3 (três) dias. Aduziu que a instalação somente ocorreu 

em outubro/2019, que durante o período que ficou sem hidrômetro sempre 

pagou taxa mínima pela utilização do serviço. Porém, após a nova 

instalação, recebeu uma fatura cobrando uma taxa de religação e uma 

multa por irregularidade, totalizando o valor de R$ 704,77. Diante disso, 

ingressou com a presente demanda requerendo declaração de 

inexistência de débito. Por seu turno a promovida pugnou pela 

improcedência arguindo a 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 promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, 

a parte promovente aduziu que não promoveu nenhuma irregularidade no 

HD. Assim, tendo em vista a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à promovida comprovar 

que não deu causa ao inadimplemento contratual, com a comprovação da 

dívida em aberto. Entretanto, a promovida se limitou a sustentar a validade 

da cobrança. Contudo, apesar da promovida aduzir pela validade da 

cobrança ou 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. 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 cobrança, 

impõe-se o seu reconhecimento como indevido. Desta forma a declarar a 

inexistência do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO 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 a) TORNAR definitiva a 

liminar deferida no ID 25629678 b) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido na presente demanda. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013614-66.2019.8.11.0015

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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013614-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 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. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE 

AUTORA 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, 
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conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. 

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 da 

relação jurídica que ensejou a inscrição de seu nome. 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 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 outra negativação POSTERIOR que 

não demonstrou ser indevida, motivo pelo qual soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 3.000,00, 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. 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), após efetuado o 

abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto 

à requerida. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão somente das duas 

inscrições de mesmo valor de R$ 389,75, 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. 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 CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007384-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA MARGARETH 

SOARES 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. VANESSA 

MARGARETH SOARES 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 PROF. LICENCIADO EM 

PEDAGOGIA 30HS- EFETIVO, Referência CE 29, com início do exercício em 

11/02/2016. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em 

sede de contestação o requerido aduziu inépcia da exordial pela 

revogação do benefício pretendido via Lei 1.737/2012, inocorrência de 

duplicidade de adicionais ante a previsão do art. 13, §1º da Lei nº 

1.604/2011 que substituiu a Lei nº 254/1993. A PRELIMINAR 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). 

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 
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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 11/02/2016, 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 11/02/2017, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 11/02/2016. 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 11/02/2016 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 25/07/2013, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

25/07/2018. Por outro lado, a parte promovente faria juz ao adicional de 

2% por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 11/02/2014, se 

não fosse a data de revogação da norma municipal em 23/11/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 11/02/2016. 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, posto que no caso 

concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição 

e vigor da última Lei municipal retro citada. Mutatis mutantis, compilados os 

seguintes arestos que não deixam de ilustrar situações semelhantes que 

remetem ao tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e 

correição (excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO 

MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 

1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO 

TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. 

CONTAGEM DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013460-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1013460-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA 

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. PRELIMINAR 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – 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 
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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. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA 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 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. 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 da relação jurídica que 

ensejou a inscrição de seu nome. 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 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 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00, 

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. 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), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição no valor de R$ 180,28, 

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. 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 CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001584-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALCIBALDO ZANROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por ALCIBALDO ZANROSSO 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 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO em 

29/04/1994. 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 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 
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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 05/03/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 05/03/2013 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 

29/04/1994, assim o eventual ressarcimento se daria de 05/03/2013 até a 

data de propositura da ação. 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 23/11/2012, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 29/04/1994. 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 29/04/1994 e 23/11/2013. 

Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela prescrição 

quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve postulação no 

sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por outro lado, no 

período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento, explicitamente definido - de 05/03/2013 até 

05/03/2018 - 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

Processo Número: 1013476-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO APARECIDO DOS REIS (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: 

1013476-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXSANDRO APARECIDO 

DOS REIS 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 DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL PARA A 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. 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, relatório de ligações e faturas, não trouxe aos autos nenhum 

elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era 
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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 20x (vinte 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$ 152,97. 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. 

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: 1007581-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007581-94.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GEOVANA APARECIDO DA 

SILVA PEREIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por GEOVANA APARECIDO DA 

SILVA PEREIRA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Consta dos autos que a 

parte promovente foi aprovada em concurso público, entrando em 

exercício em 01/09/2008 para o quadro efetivo no cargo de ZELADORA. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 31/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 185 de 579



ocorrência da prescrição. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008557-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA ERNESTINA WOLFART (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: 

1008557-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALVINA ERNESTINA 

WOLFART REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALVINA ERNESTINA 

WOLFART em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial a 

parte promovente sustenta que foi aprovada em concurso público e 

nomeado por meio da Portaria n° 236/98, entrando em exercício em 

12/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de ZELADORA, Referência 

QC-005. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 29/08/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, 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. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013698-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA PAIVA FONTOURA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 CONEXÃO 

COM PROCESSO Nº 1013701-22.2019.8.11.0015 Argui a Promovida que a 

parte Promovente ingressou com ações idênticas, discutindo questões 

relacionadas mesma reserva RK954H, assim requer conexão com o 

processo nº 1013701-22.2019.8.11.0015. Entretanto não merece 

acolhimento da preliminar de conexão, haja vista que a lide apontada 

abarca voo distinto do processo em discussão, o que afasta a aplicação 

dos institutos jurídicos arguidos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. DO 

MÉRITO O caso se refere à Reclamação com pedido de indenização por 

danos morais formulada pela Promovente, visando serem compensados 

pela falha na prestação do serviço da Promovida, ante o cancelamento do 

seu voo. Noticia a Promovente ter adquirido passagem aérea da Ré para 

empreender o trecho de Sinop/MT a Porto Velho/RO, com conexão em 

Campinas/SP e Belo Horizonte/MG. narra que foi surpreendida com a 

notícia de que o primeiro voo havia sido cancelado, sob a alegação de 

manutenção emergencial na aeronave, sendo reacomodada para seguir 

viagem no dia seguinte. Em sede de contestação, a Promovida reconheceu 

que houve cancelamento do voo AD 4162, referente ao primeiro trecho de 

ida, por motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o 

trecho, o que evidentemente impactou em toda operação da companhia. 

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 a Promovente em voos congêneres, bem como, que forneceu a 

devida assistência ao mesmo, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Alegam ainda que a Promovente foram 

reacomodados no próximo voo disponível, seguindo viagem do dia 

seguinte. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a Promovida 

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 Promovente hipossuficientes se comparados à Promovida, 

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 Promovente. Da análise dos autos verifico 

verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de 

serviços da Promovida, considerando que em razão do alegado problema 

técnico, o voo da Promovente 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 Promovida. 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 
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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 

Promovida apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Promovente (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida vênia, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Promovida 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 Promovida. Ainda que a Promovida 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 Promovente 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 Promovida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Promovente, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 20 horas para, finalmente, 

chegarem 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 

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 aa Promovente. 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 promovente, 

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 Promovida ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) à promovente, 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 a parte executada a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012027-77.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DENISE DA SILVA E SOUZA 

REU: 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. DENISE DA SILVA E 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 PROF. LIC. EM PEDAGOGIA, 30h, Referência 

CE-29, com início do exercício em 13/05/2015. 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 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). 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 13/05/2015, 

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 13/05/2016, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 13/05/2015, 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 

13/05/2016 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 24/10/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 24/10/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 13/05/2013, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 13/05/2015, posto que não alcançado pelo período 

prescricional supra mencionado, e ainda sendo anterior a sua revogação 

(23/11/2012). 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, 

posto que no caso concreto, a revogação do benefício ocorreu em 

23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. 

Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos que não deixam de 

ilustrar situações semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora 

alinhavado como medida de justiça e correição (excertos negritados): 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 

001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO 

PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO 

DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular 

que ingressa nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação 

prévia em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime 

jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as 

disposições constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da 

LC nº 001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o 

tempo de serviço prestado como contratado para a concessão do 

benefício de adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o 

servidor não implementou os requisitos legais para concessão do adicional 

na vigência da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito 

adquirido, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. 

(TJ-MG; APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE 

APURAÇÃO. LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2001. ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 
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DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013483-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JÊNIFER CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFA & SOFA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILARD ZHAF ALVES LEHMKUHL OAB - SC18190 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013483-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JÊNIFER CAMPOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SOFA & SOFA 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 INÉPCIA 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) 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 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, proposta pela Promovente em desfavor da Promovida, sob o 

fundamento de que no dia 13/06/201 9 efetuou a compra de um sofá na 

promoção, pelo valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), tendo 

constatado após 2 meses de uso, que o sofá não era o mesmo do modelo 

adquirido, pois não tinham molas ensacadas. Disse que procurou o 

PROCON para saber se poderia efetuar a troca e, com auxílio daquele 

órgão fez contato com a ré, que informou que o sofá seria entregue 

dentro de 30 dias. Alegou que se passaram os 30 dias informados e não 

recebeu o sofá, sendo que precisou se mudar de estado, não mais tendo 

interesse na troca do sofá, postula pela devolução do valor pago e mais 

indenização por danos morais. A Promovida alega que a autora entrou em 

contato com a ré após 2 meses de utilização do sofá, o que foi 

prontamente atendida, trocando o sofá, porém verificou -se novamente 

que quando da troca, o fornecedor não havia enviado um estafado com 

molas ensacadas, tendo sido prontamente devolvido o dinheiro da autora, 

portanto, não verifica o dever de indenizar. Fundamento e decido. Verifico 

que a promovente cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

juntando aos autos documentos que comprovam suas alegações, o que 

vem a presumir como verdadeira a versão posta na inicial. Assim sendo, 

sem a devida troca do produto adquirido, a sua substituição por outro de 

iguais especificações, a restituição dos valores pagos, é a medida que se 

impõe, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC, o que já foi realizado no curso 

do processo. Portanto perdeu-se o objeto com relação ao pedido de 

restituição, devendo ser julgado extinto neste quesito. 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 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) Portanto, 

a improcedência quanto aos danos morais é a medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Assim, por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, julgo IMPROCEDENTE quando ao pedido de danos morais e julgo 

EXTINTO o pedido de danos materiais, tendo em visto a perda do objeto 

pelo pagamento da parte requerida no curso do processo. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012305-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEYDE MEDEIROS COSTA LIMA ROCHA (REQUERENTE)

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: 

1012305-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HEYDE MEDEIROS COSTA 

LIMA ROCHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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, 
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não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pela parte Promovente, visando serem compensados pela falha 

na prestação do serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. 

Noticia a parte Promovente que adquiriu passagens aérea para voar o 

trecho Sinop-Cuiabá no dia 27/03/2019, com o horário de saída às 

14h:45m com previsão de chegada às 15h:45m e de Cuiabá-MT 

embarcaria para Fortaleza-CE as 20h:25m com previsão de chegada as 

23h:50m. Porém, houve cancelamento de seu voo, fazendo com que o 

promovente perder um dia de viagem, acarretando em inúmeras 

frustrações. Informa ainda que para chegar a tempo do casamento, foi 

obrigado a adquirir passagem de ônibus até Cuiabá-MT, e outra passagem 

por outra cia aérea até Fortaleza-CE. A Promovida, por sua vez alega que 

o cancelamento do voo ocorreu em razão do mau tempo e a consequente 

impossibilidade da companhia aérea de realizar suas operações em tais 

condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte Promovente e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Promovida a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 

houve falha na prestação de serviços da Promovida, considerando que 

em razão do alegado mau tempo, o que não restou definitivamente 

comprovado, o voo da Promovente foi cancelado, não sendo 

disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da 

forma como contratada. O mau tempo não pode servir de escape para que 

a Promovida se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, 

a empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. 

Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao 

vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro 

ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já 

ressaltado anteriormente. Nesse sentido: ATRASO DE VOO. DOZE 

HORAS. MAU TEMPO COMPROVADO. FORÇA MAIOR. FALTA DE 

INFORMAÇÕES. ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

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 ao consumidor, que permaneceu 

doze horas no aeroporto. A indenização fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) atende os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Promovente. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte Promovente, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 

9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na 

petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ao Promovente, a título de indenização por 

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 a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FELIPE RODRIGUES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013654-48.2019.8.11.0015. INTERESSADO: DOUGLAS FELIPE 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 PETIÇÃO INICIAL Rejeito o pedido da promovida 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 promovida que, pode inclusive, apresentar 

nos autos nova consulta caso constate que o documento apresentado 

pelo promovente 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 da relação jurídica que ensejou a inscrição de seu 

nome. Por seu turno a requerida sustenta 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, junta contrato assinado para comprovar 

os débitos, porém com foto e assinatura diversa a do promovente, 

portanto 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. 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 
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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. Da análise do extrato de 

negativação trazido aos autos no id nº 25598241, observa-se que o 

promovente ostenta uma INSCRIÇÃO ANTERIOR ao do objeto da presente 

ação. Desta forma, deverá incidir a Súmula 385, STJ em virtude da 

existência de negativação pré-existente sem que existam nos autos a 

comprovação de que sejam indevidas ou, ao menos, que estejam em 

discussão judicial. Portanto a improcedência é a medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, apenas para DECLARAR a inexistência dos débitos 

discutido nestes autos, julgando IMPROCEDENTE os danos morais. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

(SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente o débito no valore 

de R$ 756,16 (setecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) 

discutidos nos presentes 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. 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: 1013299-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013299-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FATIMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DOM BOSCO ENSINO SUPERIOR 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 

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 Promovente que contratou 

os serviços da requerida em outubro com o intuito de cursar pedagogia na 

modalidade a distância, onde alega que ficou acordado que pagaria como 

taxa de inscrição o montante de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), e 

como mensalidade pagaria o valor de R$ 137,33 (cento e trinta e sete reais 

e trinta e três centavos). Aduz que se deparou com uma divergência do 

valor onde efetuou o pagamento no boleto de taxa de matricula no 

montante de R$ 69,66 (sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 

e mensalidade de R$ 139,34 (cento e trinta e nove reais e trinta e quatro 

centavos). Alega que todo mês os valores vinham alterados, sendo assim 

solicitou o cancelamento de se curso. Aduz que procurou o Procon e 

iniciou um processo administrativo, onde ficou acordado que a requerida 

restituiria os valores pagos e que sobre o valor da matricula, cobraria uma 

multa de 10 % sobre o valor pago no prazo de 10 dias, mas alega que até 

o presente momento os valores não foram restituídos. Sendo assim a 

requerente pugnou em sua exordial pela restituição do valor R$ 485,08, 

bem como indenização por danos morais no importe de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais). A parte Promovida alega que inexiste o dever de 

indenizar. Aduz que a promovente efetuou o pagamento total de R$ 

345,70, referente as três primeiras parcelas do curso. Alega que antes da 

propositura da presente ação, ingressou junto ao Procon com uma 

reclamação em face da Instituição de Ensino ora requerida, em 

10/01/2019, requerendo esclarecimentos acerca dos pagamentos outrora 

despendidos pela mesma. Firmaram acordo no Procon, onde restou 

estabelecido que a Instituição de Ensino iria proceder com o cancelamento 

do contrato e, por consequência, iria restituir os valores pagos pela 

autora, com a retenção de 10% referente à multa pela rescisão contratual 

antecipada ocasionada pela própria requerente, porém acabou por efetuar 

a restituição do valor total adimplido pela autora, ou seja, sem a retenção 

da multa rescisória, no montante total de R$ 345,70 (trezentos e quarenta 

se cinco reais e setenta centavos). Fundamento e decido. Analisando os 

presentes autos, efetivamente a parte Promovida já efetuou a restituição 

dos valores pagos pela Promovente, conforme comprovante juntados no 

ID 27172162, pg 13. Portanto perdeu-se o objeto com relação ao pedido de 

restituição, devendo ser julgado extinto neste quesito. Com relação aos 

danos morais, não vejo nenhum gravame mereça reparação, pois 

conforme a própria autora dissertou, não resultou qualquer restrição 

comercial à parte Promovente. Assim, diante dos elementos e evidência 

apresentados, o que se divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela 

Promovente 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 191 de 579



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) Portanto, a improcedência quanto aos danos morais 

é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Assim, por todo o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE quanto ao pedido 

de danos morais e julgo EXTINTO quanto ao pedido de danos materiais, 

tendo em visto a perda do objeto pelo pagamento da parte requerida no 

curso do processo. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006763-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DA SILVA DE ASSIS (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:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006763-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GELSON DA SILVA DE ASSIS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde as partes reclamadas estão mais aptas ao insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 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. 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 GELSON DA SILVA DE ASSIS em desfavor 

de GOL LINHAS AÉREAS 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. 

Aduz a parte autora que “celebrou com a requerida um contrato de 

transporte aéreo para viajar no dia 28/02/2019 da cidade de Cuiabá/MT 

para Fortaleza/CE, com conexão em Brasília, contudo ao comparecer no 

aeroporto recebeu informação de cancelamento do voo, sendo remarcado 

para horas mais tarde, pelo que requer a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. ”(Sic.) Por sua vez a 

parte reclamada, apresentou defesa alegando ausência de 

responsabilidade e que obedeceu apenas as regras e políticas internas da 

empresa sob a luz das normas da ANAC, pugnando pela ausência no 

dever de indenizar. Sem razão a parte ré. 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 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, posto que poderia ter 

realocado a parte autora em outro voo de modo a evitar a celeuma e 

serviço ineficiente. 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 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$ 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, levando-se em consideração ainda as condições 

econômicas das partes. 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 O PEDIDO DA PARTE PROMOVENTE, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de: 

CONDENAR a parte reclamada 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, 

destinado a parte autora pelos danos morais sofridos. 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: 1005780-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 192 de 579



ADEMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005780-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTO IDEAL LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 rescisão de contrato de consórcio. 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 RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS COTAS 

CONSORCIAIS C/C DANOS MORAIS proposta por ADEMIR DOS SANTOS 

em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA. Diz a parte reclamante que “firmou um contrato de consórcio junto à 

reclamada e que após ter ofertado um lance e ter sido pré-contemplado a 

reclamada se negou a liberar o crédito em decorrência de exigência de 

fiador. Assim, requer a restituição dos valores pagos em sua integralidade 

e indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito. 3. Não 

concordando com as infundadas pretensões e alegações do Reclamante, 

só resta à Reclamada demonstrar as razões fáticas, bem como a 

fundamentação jurídica pertinente a presente demanda, de modo a se 

levar a total improcedência da presente ação.” (Sic). Em contestação a 

reclamada reconhece os fatos narrados junto a exordial, contudo, pugna 

pela ausência de danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Friso que a presente ação cinge-se sobre relação 

de consumo, portanto a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ao 

presente caso. Neste entendimento: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APLICAÇÃO DO CDC AOS BANCOS DE 

COOPERATIVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO - 

LIMITAÇÃO DE JUROS. A cooperativa de crédito integra o Sistema 

Financeiro Nacional, ofertando crédito aos associados, de modo que está 

sujeita às normas de dirigismo contratual da Lei nº 8.078/90, que autoriza 

a revisão de cláusulas e condições excessivamente onerosas. O aspecto 

central da problemática da consideração das atividades bancárias como 

sendo relações jurídicas de consumo reside na finalidade dos contratos 

realizados com os bancos. Havendo a outorga do dinheiro ou do crédito 

para que o devedor utilize como destinatário final, há a relação de 

consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. (TJ-MG 

200000043895350001 MG 2.0000.00.438953-5/000(1),  Relator : 

SALDANHA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/11/2004, Data de 

Publicação: 13/11/2004) Nada obstante os argumentos e documentos 

encartados na proemial, a parte autora não comprovou de forma eficaz e 

inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante quando da 

rescisão contratual do consórcio. Situação que 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. No entanto é certo que a 

restituição das parcelas pagas são devidas após o encerramento do 

grupo. Da restituição das parcelas pagas No que pese os argumentos da 

empresa reclamada, há que se atentar para a exigência legal e 

possibilidade de restituição das mesmas no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após o seu respectivo encerramento. Vejamos: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1 A restituição das 

parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias 

do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na 

hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no REsp 1361636/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. 

DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI 

Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 

12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 

19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que 

se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do 

montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores 

devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser 

extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da 

análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do 

STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de 

controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a 
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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. 5. Nos termos do 

enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as 

prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de 

plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior 

segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e 

regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos 

como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação 

específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta 

deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, 

na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado 

desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o 

encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão 

sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive 

os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - 

não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de 

reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido 

para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA 

SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp 1363781/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 

26/03/2014) Da taxa de administração Conforme regulamentação do 

BACEN que recebeu pela Lei 8.177/91 a competência para normatização 

das operações de consórcio. Aliás, o BACEN editou a Circular n. 2.766/97, 

que assevera, in verbis: Art. 34. A taxa de administração será fixada pela 

administradora no contrato de adesão do consorciado, devendo ser fixado 

mesmo percentual para todos os participantes do grupo, sendo vedada 

sua alteração para maior durante o prazo de duração do grupo.§ 1º. As 

associações de fins não lucrativos somente poderão cobrar as despesas 

efetivas e comprovadamente realizadas com a gestão do grupo. Nesse 

sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do 

seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 

10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 

LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.1. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013) 

Partindo dessas premissas, é certo que deve o consumidor se sujeitar ao 

que restou acordado no contrato. Da multa penal Na espécie, incabível a 

aplicação da cláusula penal por desistência. Isso porque se trata de 

consórcio de longa duração, em que houve o pagamento de poucas 

parcelas e, ainda, como é cediço, possível a substituição do consorciado. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. 

PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INC. II DO CPC. É da parte ré o 

ônus da prova dos fatos alegados na petição inicial, já que lhe incumbe 

provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos 

termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu não juntou o documento 

comprovando o encerramento do grupo, para a que a sua argüição de 

prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

ficando afastada a alegação de prescrição da ação de cobrança. JUROS 

MORATÓRIOS. Os juros moratórios são devidos apenas no caso de a 

administradora deixar de efetuar a devolução das parcelas, após o 

decurso do prazo contratual. Diante dos termos do contrato, elaborado 

pela própria administradora do consórcio, incabível a sua pretensão de 

desconsideração do que foi pactuado, para fins de incidência do disposto 

no art. 219 do CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária dos 

valores pagos deve ser feita desde a data dos desembolsos pelo autor, 

de acordo com o IGP-M. CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a 

dedução dos valores relativos à cláusula penal, visto que não 

demonstrado eventual dano sofrido pela administradora com a saída do 

consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme entendimento atual do 

STJ, não há limite para fixação da taxa de administração. Contudo, diante 

da ausência de juntada do contrato, e por incontroverso, resta limitada a 

taxa de administração em 7%, conforme pedido pelo autor. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o trabalho do patrono da parte, os 

seus honorários devem retribuí-lo com dignidade. Apelação Cível 

desprovida. Recurso Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013) Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte ré a efetuar o pagamento, tendo em vista o 

encerramento do grupo, à título de reembolso das parcelas pagas pela 

parte autora, do valor de R$ 5.398,84 (cinco mil, trezentos e noventa e oito 

reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir 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, sem a incidência da cláusula penal; e ainda, julgo 

improcedente o pedido de danos morais, por ausência de provas; e o faço 

a teor do artigo 487, I, do CPC. 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
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JULIANA PAIVA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013701-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA PAIVA FONTOURA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pela Promovente, visando serem compensados pela falha na 

prestação do serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. 

Noticia a Promovente ter adquirido passagem aérea da Ré para 

empreender o trecho de Porto Velho/MT no dia 22/10/2019 (terça-feira), no 

voo AD5251, às 01h10min, perfazendo a 1º escala no aeroporto de 

Confins em Belo Horizonte/BH, e posteriormente a 2º escala na cidade de 

Campinas/SP, para então finalmente chegar ao destino final em Sinop/MT 

as 15h05 do mesmo dia, ou seja, 22/10/2019. Narra que ao realizar a 2º 

escala na cidade de Campinas/SP, fora surpreendida em razão do 

cancelamento de seu voo para Sinop sob alegação da Promovida de que a 

aeronave o qual a mesma iria embarcar havia apresentado problemas 

técnicos, sendo reacomodada para seguir viagem no dia seguinte, 

chegando a seu destino, Sinop/MT, apenas com mais de 16 (dezesseis) 

horas de atraso do horário previsto. A Promovida, por sua vez alega que o 

cancelamento do voo ocorreu em razão do mau tempo e a consequente 

impossibilidade da companhia aérea de realizar suas operações em tais 

condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte Promovente e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Promovida a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 
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houve falha na prestação de serviços da Promovida, considerando que 

em razão do alegado mau tempo, o que não restou definitivamente 

comprovado, o voo da Promovente foi cancelado, não sendo 

disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da 

forma como contratada. O mau tempo não pode servir de escape para que 

a Promovida se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, 

a empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. 

Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao 

vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro 

ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já 

ressaltado anteriormente. Nesse sentido: ATRASO DE VOO. DOZE 

HORAS. MAU TEMPO COMPROVADO. FORÇA MAIOR. FALTA DE 

INFORMAÇÕES. ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

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 ao consumidor, que permaneceu 

doze horas no aeroporto. A indenização fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) atende os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Promovente. 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 Promovente, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 

9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na 

petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), à Promovente, a título de indenização por 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 a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009478-60.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ADONIRAM COSME DOROS RÉU: 

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 DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL DA NEGATIVAÇÃO 

EXPEDIDA PELOS 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 promovente seja falso. INCOMPETÊNCIA RATIO 

TERRITORIAL 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 responsabilidade civil 

da promovida, e consequente indenização por danos morais, em 

decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito 

inexistente. Em sua exordial o promovente nega a existência do débito e 

de relação jurídica. Por seu turno a promovida 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 

promovente como consumidora e da parte promovida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Apesar da promovida aduzir pela existência de relação jurídica e 

regularidade do débito, apesar de ter juntado telas do seu sistema de 

informática, 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 promovente 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, 
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nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Promovente 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 ao valor total 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 promovida 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 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes dos débitos relativo aos 

valores de R$ 478,56 - R$ 415,47 - R$ 528,34 – R$ 308,85 – R$ 466,54, 

discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar a parte promovida a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002110-34.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DEISE ROOS CUNHA REU: 

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. DEISE ROOS CUNHA 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 PROF. LIC. EM PEDAGOGIA, Referência CE-20, com início do 

exercício em 12/09/2009. 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 

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). 

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 12/09/2009, 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 
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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 12/09/2010, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 12/09/2009, 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 12/09/2010 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 16/02/2012, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

16/02/2017. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 12/09/2013, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 12/09/2009, posto 

que não alcançado pelo período prescricional supra mencionado, e ainda 

sendo anterior a sua revogação (23/11/2012). 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, posto que no caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. Mutatis mutantis, compilados os seguintes 

arestos que não deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao 

tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição 

(excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 

JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM 

DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013501-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVISON OLIVEIRA DE SOUZA (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: 

1013501-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELVISON OLIVEIRA DE 

SOUZA 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 DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL PARA A 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. 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 promovente seja falso. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente nega a existência do débito e de relação jurídica. 

Por seu turno a promovida 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 
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sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

promovida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, apesar de ter juntado telasl e faturas, 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 promovente 

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 Promovente 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 20x (vinte 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 promovida 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$ 152,97. 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. 

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
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002120-78.2017.8.11.0015. AUTOR(A): NEUSA TINO BOTON REU: 

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. NEUSA TINO BOTON 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 PROFESSORA, Ref. CE20, com início do exercício em 

01/08/2002. 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 PRESCRIÇÃO não comporta acolhimento, eis que a 

tese se confunde com a análise do próprio mérito, portanto REJEITO. 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 01/08/2002, 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 
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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 01/08/2003, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2002, 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 01/08/2003 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 16/02/2012, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

16/02/2017. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/08/2013, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/08/2002, posto 

que não alcançado pelo período prescricional supra mencionado, e ainda 

sendo anterior a sua revogação (23/11/2012). 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, posto que no caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. Mutatis mutantis, compilados os seguintes 

arestos que não deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao 

tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição 

(excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 

JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM 

DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013634-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO KERBER CIVIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA HELOISA PERES OAB - GO50159 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ANA PAULA MARTINS PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013634-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EVANDRO ROBERTO KERBER 

CIVIDINI REQUERIDO: ANA PAULA MARTINS PESSOA, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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 
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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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RODOMIRA DOMINGA 

VIEIRA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

agente de serviços de saúde, Referência CE-07, conforme termo de 

posse e de entrada em exercício datada de 16/08/2006. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, 

prescrição e no mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em 

razão da mesma não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 

26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que 

se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na 

conversão da URV para o Real foi sanada com a reestruturação da 

carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 07/03/2018, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010434-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELIA MARIA NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (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: 

1010434-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NELIA MARIA NEUMANN 

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. NELIA MARIA NEUMANN 

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 MERENDEIRA, com início do exercício em 

19/03/2002. 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 
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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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 19/03/2002, 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 19/03/2003, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 19/03/2002. 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 19/03/2003 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 07/08/2014 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 1005094-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em face da sentença proferida no id nº 15594817 que 

julgou procedente a pretensão autoral apenas quanto ao pedido de danos 

materiais e improcedente quanto aos danos morais. Aduziu o Embargante 

que houve OMISSÃO na ausência de análise da dupla fundamentação 

para a ocorrência dos danos morais, isto é, afirma que o pedido de dano 

moral se baseava na negativa de cumprimento da oferta, bem como na 

negativa de atendimento. Em sua petição inicial a parte Embargante, em 

tópico próprio, fundamentou a ocorrência de danos morais, em linhas 

gerais, sob o argumento na falha relatada nos autos quanto a divergência 

de preços. Ainda destacou que o dano moral foi acentuado por ter 

ocorrido na presença de terceiros, clientes e funcionários. Por fim aduziu 

que o dano moral decorreu na desídia da promovida, ATACADÃO S/A, em 

solucionar a celeuma. Quanto a tal aspecto, desídia na solução do 

problema, a sentença embargada assim consignou: “Não há nos autos 

qualquer evidência quanto a extremo sofrimento psicológico ou mental ou 

ainda ofensa a direitos da personalidade do promovente. Ainda que os 

fatos se derem na frente de outros consumidores, ausente qualquer prova 

de conduta vexatória por parte dos funcionários do primeiro promovido ou 

de ofensas dirigidas aos promovente, não é circunstância a amparar o 

pedido ressarcitório moral.” De tal modo que a alegação de simples recusa 

da promovida, ATACADÃO S/A em solucionar a divergência de preços 

encontra-se abarcada neste tópico. Ao que se verifica o Embargante 

postula danos morais sem qualquer embasamento fático probatório. A 

simples cogitada recusa em atender a um pedido do consumidor não pode 

ser entendida como circunstância a configurar dano moral sob pena de 

banalizar o instituto. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOUS-LHES PROVIMENTO para acrescentar a 

fundamentação supra quanto a improcedência do pedido de danos morais 

pela alegada desídia na resolução da celeuma e mantenho a sentença em 

sua demais termos. Ante a interposição de Recurso Inominado (id nº 

23062957), CERTIQUE-SE a tempestividade do mesmo e, após, INTIME-SE 

as partes adversas para que, querendo ofertem contrarrazões no prazo 

legal. Por fim, tornem os autos conclusos para recebimento do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença 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:
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LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de professora licenciada em pedagogia, 

Referência CE-20, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 19/08/2002. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou 

preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito pela 

improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma não afetar 

a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do 

STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário 

nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV 

quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

23/03/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006396-84.2019.8.11.0015

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:

ADRIANE MOURA PEREIRA DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL no qual a 

Exequente noticiou no id nº 26626653 a celebração de acordo pelo qual o 

Exequente deu quitação ao débito do Executado. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos art. 924, inciso II e III , bem como art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o executado 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: 1006299-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Sobreveio manifestação da 

parte Executada (id nº 27302199) aduzindo que, quanto à obrigação de 

transferir a motocicleta HONDA/POP100, 2007/2007, azul, placa 

KAR-3163, Renavam nº 00914295918 e respectivos débitos para o nome 

desta tornou-se obrigação impossível em razão da incerteza quanto ao 

paradeiro do veículo o que impede que a Executada submeta-o à 

necessária vistoria administrativa. Neste cenário deve-se reconhecer 

como impossível a obrigação de fazer e, por consequência acolhido o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT. Neste sentido: VENDA E 

COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Imposição de 

obrigação ao réu para transferência do veículo sob pena de multa. 

Determinação impossível de ser cumprida em razão do furto do veículo 

que impossibilita vistoria e emissão de laudo para o Detran. Veículo furtado 

quando já estava na posse do réu e antes do decurso do prazo de trinta 

dias previsto na legislação para comunicação da venda. Multas e taxas 

apresentadas que se referem ao período posterior à venda do carro ao 

réu, sendo uma delas referente à infração ocorrida quando o veículo 
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estava furtado e as demais referentes às infrações havidas após a 

recuperação do veículo e devolução ao réu. Evidenciada a efetiva 

impossibilidade, pela via administrativa, do cumprimento da obrigação de 

fazer, o recurso é provido em parte para expedição de ofício ao Detran 

para que referido órgão proceda à transferência da titularidade do veículo 

para o nome do réu desde a tradição, excluindo do nome do autor as 

multas e taxas após a data da venda. Considerando-se que o veículo se 

encontra em nome do autor houve impedimento do réu de impugnar as 

multas e infrações. Com a alteração do nome do proprietário no cadastro 

do Detran, o réu poderá solicitar junto àquele órgão todas as medidas 

pertinentes para impugnar as infrações e taxas que entender indevidas, 

devendo ser reaberto o prazo administrativo. Ao réu para tanto. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AC: 10027615720178260562, Relator: 

ALFREDO ATTIE JÚNIOR, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2019 - grifo nosso). 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. Em razão do trânsito em julgado certificado 

no id nº 19728839, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 7.722,00 (id nº 

26951718) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27261208. OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que este proceda, no prazo de 

30 dias, a transferência de titularidade do veículo HONDA/POP100, 

2007/2007, azul, placa KAR-3163, Renavam nº 00914295918, 

independentemente de vistoria administrativa, para o nome da promovida, 

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.963.138/0003-83 

tendo como marco inicial a data de restituição do veículo ao preposto da 

promovida, 25/07/2007 (id nº 7267513, p. 5), devendo ainda a 

transferência abranger eventuais débitos, multas e taxas a partir desta 

data. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007564-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUZIA GRANJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007564-58.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE LUZIA GRANJA REU: 

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 ELIANE LUZIA GRANJA em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

28/11/2012 para o quadro efetivo no cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE 

SAÚDE. 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 07/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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: 1014053-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 
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produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014209-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CIRO SEIBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/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: 

1014209-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARI CIRO SEIBERT 

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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAIS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ARI CIRO SEIBERT, em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, afirma que, não possui débito com a 

parte Ré para que seu nome continuasse protestado junto ao Cartório do 

2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop e que esse fato causou-lhe 

aborrecimento e constrangimentos junto a estabelecimentos financeiros 

(bancos e lojas) e pleiteia em face do Estado indenização por danos 

morais que perfazem um montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O 

ESTADO DE MATO GROSSO aduz que se trata de débito de IPVA, sendo 

que estes débitos levaram o nome do Reclamante a ser protestado tão 

quanto negativado, que após o pagamento das CDAs, os mesmos foram 

baixos automaticamente no mesmo dia, porém junto ao cartório que tem a 

obrigação de baixa-los é o promovente pagando as taxas cartorárias. 

Fundamento e decido. Pois bem. Incontroverso nos autos que o protesto 

lançado em nome da parte autora foi devido, posto que decorreu do 

inadimplemento da obrigação assumida junto ao fisco estadual. A 

responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto é do DEVEDOR, haja 

vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva determinados custos 

e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos de protestos de títulos exigem 

taxas e emolumentos que necessariamente deverão ser quitados para que 

se proceda o cancelamento do registro de protesto, e o responsável pelo 

cancelamento deve também se responsabilizar pela quitação destes 

valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 dispõe que cabe a qualquer 

interessado o cancelamento do protesto: Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, 

porém a instituição financeira se propôs a excluir as restrições junto ao 

SCPC e/ou SERASA, não citando nada sobre protesto em cartório. A carta 

de anuência deve ser solicitada a financeira e levada ao cartório para 

baixa, o promovente não comprovou a solicitação, ou negativa da 

financeira de fornecer a carta de anuência, nesse sentido, verbis: 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição 

decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por parte do 

arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é informação de 

domínio público e a autora tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a 

autora o dever de realizar a baixa do protesto no tabelionato após o 

adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de anuência (fl. 15), para 

que houvesse a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito e 

exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a manutenção no rol de 

inadimplentes decorrente de omissão da própria devedora, que deu causa 

ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). Destaquei. No caso em 

apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a culpa por 

parte da reclamada, ônus que lhe incumbia. 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. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Ocorre que, in 

casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que 

pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não 

havendo razão para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista 

que o devedor não comprovou a baixa no Tabelionato. DISPOSITIVO Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008787-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALESSANDRA ALVES 

GOUVEIA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

técnico de enfermagem, Referência CE-13, conforme termo de posse e de 

entrada em exercício datada de 17/10/2005. Por seu turno o MUNICÍPIO DE 

SINOP foi regularmente citado via Sistema PJe conforme intimação 

(3091736) com registro de leitura em 27/08/2019 às 23h59min59s. 

Contudo deixou de ofertar contestação. Entretanto, inviável a incidência 

dos efeitos da revelia em virtude do disposto no art. 345, inciso II do CPC. 

Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como 

marco final para a percepção da URV quando o cargo do agente público 

passar por uma reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos deste 

Município. Portanto, até referida data haverá a incidência da incorporação 

dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da 

carreira não há que se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a 

defasagem na conversão da URV para o Real foi sanada com a 

reestruturação da carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe 

que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 28/06/2019, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009220-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JOAO 

BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS move AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. A presente lide versa sobre os descontos previdenciários 

sobre o adicional noturno e insalubridade sobre a remuneração do 

servidor estadual. Não obstante regularmente citada via Sistema PJe (id nº 

3091744) conforme ciência registrada em 27/08/2019 às 00h32min30s o 

promovido não ofertou contestação no prazo legal. Porém, inaplicável os 

efeitos da REVELIA em observância ao art. 345, inciso II do CPC. Os 

pedidos do autor são procedentes. A causa de pedir dos autos trata-se 

de matéria constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com 

repercussão geral reconhecida e, no qual restou fixada a seguinte tese: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

Nesse sentido: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). Contudo, 

não se verifica o preenchimento dos requisitos para a ocorrência de 

repetição em dobro dos valores descontados dos proventos do 
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promovente, motivo pelo qual a restituição deverá ocorrer na forma 

simples. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a promovida em ABSTER-SE de efetuar descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno e insalubridade sobre a 

remuneração do, bem como restituir, na forma simples, a importância 

original total de R$ 3.462,02 referente ao período de janeiro/2015 a 

junho/2019, inclusive eventuais descontos ocorrido após o ingresso da 

presente demanda, devendo os valores serem corrigidos pelo INPC e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010418-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de feito em fase de CUMPRIMENTO de SENTENÇA e 

que foi objeto de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em autos apartados 

(1000294-51.2016.8.11.0015). Instalou-se divergência quanto aos valores 

devidos pelas Executadas, AZUL LINHAS AEREAS e CBSM - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING, para a Exequente, GRAZIELE 

CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA. Tal celeuma restou assim decidida em 

sentença que julgou os Embargos Declaração nos autos em apenso: Isto 

posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES 

PROVIMENTO para reconhecer o excesso de execução, fixando como 

parâmetros de atualização monetária para o DANO MATERIAL a incidência 

de INPC a partir da distribuição da demanda (18/03/2014) e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação (31/03/2014); e para 

o DANO MORAL a incidência de INPC a partir da prolação da sentença 

(03/07/2015) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir do evento 

danoso (29/12/2013). E, em razão desses parâmetros abater do saldo 

devedor o valor adimplido em 17/07/2015 (R$ 3.675,42), obtendo-se na 

data da penhora (08/09/2016) o saldo devedor de R$ 5.135,38. E, em 

consequência, do valor penhorado nos autos, R$ 11.023,67, determino a 

expedição do alvará em favor da parte Exequente da fração de R$ 

5.135,38 com a respectiva remuneração da conta “Depósitos Judiciais” e o 

saldo remanescente na fração de R$ 5.888,29 e respectiva remuneração 

em favor da corré AZUL LINHAS AÉREAS S.A. A referida sentença 

transitou em julgado conforme certidão de id nº 26569536, nos autos em 

apenso. Portanto, restou consolidado a existência de crédito em favor da 

Exequente, GRAZIELE, equivalente a R$ 5.135,38 e respectiva atualização 

da conta única. Bem como restou pacificado a existência de saldo a 

restituir em favor da Executada, AZUL, no montante de R$ 5.888,29 e 

respectiva atualização da conta única. Diante do exposto, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Em razão do trânsito 

em julgado EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 5.135,38 e respectiva 

atualização da conta única (id nº 3011755) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 9386586. Ato contínuo, EXPEÇA-SE em 

favor da parte Executada, AZUL LINHAS AEREAS, o competente ALVARÁ 

para levantamento dos valores de R$ 5.888,29 e respectiva atualização da 

conta única (id nº 3011755) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 27668521. Deixo de condenar as promovidas no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. INTIME-SE pessoalmente a Exequente eis que não se encontra 

assistida por nenhum advogado(a). 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: 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 - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

28218237, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 2.530,77 (id nº 23434730) 

e R$ 2.008,77 (id nº 27737441) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 24704531. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009272-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Após certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em 

favor da parte Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores de R$ 3.031,21 (id nº 26713245) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27398216. Deixo de condenar a promovida 

no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014341-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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. MARCUS 

HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO move AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A 

presente lide versa sobre os descontos previdenciários sobre o adicional 

noturno e insalubridade sobre a remuneração do servidor estadual. Em 

sua contestação o promovido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva 

quanto aos débitos posteriores a 2015 em razão da criação do MTPREV, 

impugnou a justiça gratuita e no mérito pela improcedência da demanda 

ante a possibilidade de cada Estado em legislar sobre o RPPS. A 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA deve ser acolhida somente para 

isentar o promovido, ESTADO DE MATO GROSSO, quanto aos descontos 

previdenciários posteriores a janeiro/2015 em razão da edição da Lei 

Complementar Estadual nº 560 de 30/12/2014 que criou o MT PREV, 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Desta forma, uma vez 

que a causa de pedir do promovente se limita aos descontos ocorridos a 

partir de março/2016, quando já existente o MT PREV, resta impossível a 

condenação do promovido, ESTADO DE MATO GROSSO. Diante do 

exposto, hei por ACOLHER a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

para JULGAR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 485, inciso 

VI do CPC. Deixo de condenar o promovente no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010389-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA AVELINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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. 

MARCELINA AVELINA PEREIRA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP visando a reinserir o adicional de 

insalubridade nos proventos da promovente, bem com a pagar, de forma 

retroativa, o adicional devido a partir da alegada cessação indevida, em 

junho/2016. Em sua petição inicial aduz que desde 15/02/2000 exerce o 

cargo de Auxiliar de serviços gerais, referência CE-04 fazendo jus ao 

adicional de insalubridade reconhecido pela administração pública 

municipal. Contudo, a partir junho/2016 a promovida cessou o pagamento 

do adicional sem qualquer alteração na situação fática do serviço da 

promovente. Por seu turno a promovida suscitou preliminar de prescrição 

e no mérito pela improcedência do adicional de insalubridade ante a 

ausência de prova a comprovar o contato habitual da promovente com 

agentes nocivos. Não há que se falar em PRESCRIÇÃO. Em razão do 

disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional é de 5 

anos. E, tal prazo foi observado pela promovente ao ajuizar a presente 

demanda. O adicional de insalubridade cessou seu pagamento em 

junho/2016, sendo a presente demanda ajuizada em 04/09/2017; portanto, 

dentro do prazo prescricional supra. Desta forma, REJEITO a arguição de 

PRESCRIÇÃO e não havendo a arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Inicialmente cumpre consignar que ao presente caso concreto é aplicável 

a Lei Municipal nº 254/1993 que instituiu o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT e respectivas alterações 

promovidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 e não a CLT. Os arts. 95 e 97 

da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei Municipal nº 

1.670/2012 dispõe: Art. 95 Os servidores que trabalham com habitualidade 

em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo. Art. 97 Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I - para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (grifo nosso) Em sua defesa a promovida sustentou pela 

improcedência da demanda em razão de ausência de prova de condições 

insalubres. Considerando a prova documental dos autos resta 

comprovado que até maio/2016 a promovente percebeu adicional de 

insalubridade. E, nesse cenário, em observância ao art. 373, inciso II do 

CPC, era ônus da promovida em demonstrar a alteração na situação fática 

a fim de justificar a paralisação no pagamento do adicional à promovente, 

tal como a salubridade da função ou que o contato dela com produtos 

nocivos era ocasional. Neste sentido vide: APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SINOP - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR 

SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. ALEGADA EFICÁCIA 

LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA DE EFICÁCIA 

PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. CERCEAMENTO 

DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E 

TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - DESNECESSIDADE - 

ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO - 1.3. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - 

SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA DEMANDA - 2. 

REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 

475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 490/STJ - SENTENÇA 

ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - VALOR DA 

REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO 

- 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NOS DEMAIS 

TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. […]1.2. Incumbe ao ente 

municipal declinar especificamente as atividades exercidas pela zeladora 

entre as possíveis, com intuito de demonstrar que o suposto exercício 

laboral é ou era realizado em condições salubres. Não o fazendo, 

presumem-se verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício 

de atividades em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de 

Coleta de Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

c o n d u z e m  a o  c a b i m e n t o  d o  b e n e f í c i o . [ … ]  ( N . U 

0000786-41.2008.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, 

Publicado no DJE 15/08/2013 - grifo nosso). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR a promovida a reimplementar o ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos conforme arts. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei 

Municipal nº 254/1993, salvo comprovada alteração nas condições de 

trabalho da promovente, bem como, CONDENAR a promovida no 

pagamento retroativo do adicional de insalubridade, nos parâmetros acima 

fixados, até a efetiva reimplementação do adicional devendo cada parcela 

ser corrigida pelo INPC desde quando deveria ter sido paga e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 
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respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010458-87.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANA ZANDOMENICO (EXEQUENTE)

GLADIS ZANDOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de feito em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

iniciado por GLADIS ZANDOMENICO e MAIANA ZANDOMENICO em face 

de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO DO BRASIL 

S.A. e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em breve 

síntese, foi proferida sentença por este Juízo (ids nº 2085868 e 2085869) 

condenando as promovidas solidariamente no pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 a título de DANOS MORAIS, bem como condenando em 

específico a promovida UNIMED na restituição da importância de R$ 545,82 

a título de DANOS MATERIAIS. Em 23/11/2015 (id nº 2085897) a promovida 

HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO efetuou o depósito judicial da 

importância de R$ 1.000,00 equivalente a 1/3 da condenação em danos 

morais. A Turma Recursal proferiu acórdão em 01/06/2016 (id nº 2085907) 

tão somente para majorar os DANOS MORAIS ao patamar de R$ 6.000,00 

e condenar as promovidas/recorrentes BANCO DO BRASIL e UNIMED no 

pagamento, pro rata, de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da 

condenação. O acórdão transitou em julgado em 16/06/2016 (id nº 

2085923). Em 20/06/2016 (id nº 2085925) iniciou-se a fase de 

cumprimento de sentença expedindo-se intimação para cumprimento 

voluntário no prazo de 15 dias. Em 27/06/2016 (id nº 2085929) a 

promovida HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO efetuou depósito 

complementar da importância de R$ 1.284,59. As demais promovidas, 

tiveram a intimação para proceder o cumprimento voluntário registrado em 

01/07/2016 conforme Mov. nº 181 e 182. Em 13/07/2016 (id nº 2085936) a 

promovida BANCO DO BRASIL S/A efetuou o depósito da importância de 

R$ 2.965,44 equivalente a um terço da condenação em DANOS MORAIS 

acrescida da multa de 10% e honorários advocatícios sucumbenciais na 

razão de 15%. Em 01/08/2016 (id nº 2085947) a promovida UNIMED 

efetuou o depósito da importância de R$ 2.965,44. Os valores 

incontroversos foram levantados mediante ALVARÁ conforme id nº 

2085958, 2975394. Nos ids nº 4492736 e 4492777 sobreveio atualização 

de cálculo elabora pela Contadoria Judicial. Sobreveio penhora on-line na 

importância de R$ 3.292,46 (id nº 10943644). Por fim, sobreveio 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO (id nº 11412588) e HSBC BANK BRASIL S.A. - 

BANCO MULTIPLO (id nº 11223563). A primeira Embargante, UNIMED, 

sustenta pela quitação integral do débito, a incidência da multa prevista no 

art. 423, §1º, CPC apenas sobre o saldo remanescente e não sobre a 

totalidade da condenação. A segunda Embargante, HSBC, aduziu que o 

Juízo se encontra garantido pela penhora lavrada, bem como pugna pela 

extinção do cumprimento de sentença em virtude da quitação integral dos 

valores ante a existência de depósito no valor de R$ 2.732,16, bem como 

inaplicabilidade de honorários advocatícios em fase de cumprimento de 

sentença. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Os Embargos à 

Execução opostos pelas promovidas UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO e HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

comportam parcial acolhimento. Como explicitado supra, se extrai da 

sentença proferida por este Juízo que houve condenação solidária das 

três promovidas em DANOS MORAIS no importe de R$ 3.000,00 

posteriormente majorados para R$ 6.000,00 e, condenação exclusiva da 

promovida UNIMED na restituição da importância de R$ 545,82 a título de 

DANOS MATERIAIS. Considerando que apenas as promovidas BANCO DO 

BRASIL e UNIMED interpuseram Recurso Inominado a Turma Recursal 

condenou ambas no pagamento, pro rata, de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% 

sobre o valor da condenação. Desta forma, quanto aos valores de DANOS 

MATERIAIS e honorários sucumbenciais deve ser reconhecida a 

inexistência de dever da promovida HSBC em adimplir referidas verbas. 

Ainda, é de se observar a incidência do Enunciado nº 97 do FONAJE ao 

presente caso que prescreve: 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. Assim, a inclusão de 

honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de 

sentença é indevida. Nesta feita a forma de cálculo adotada pelo 

Embargante no bojo dos Embargos à Execução se revela mais correta em 

detrimento dos cálculos efetuados pela Promovente/Exequente que efetua 

a atualização monetária de todo o valor para posteriormente efetuar os 

descontos sem contudo, ao menos efetuar igual atualização monetária 

destes visando a preservação da proporcionalidade. Isto não significa que 

o cálculo do Embargante reproduza fielmente a realidade eis que seu 

cálculo ignora a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais 

que são devidos, apenas não pelo HSBC. Pois bem. Passo a análise da 

atualização monetária necessária no presente feito com base nos 

parâmetros fixados na sentença a quo e no acórdão ad quem. E, para fins 

de facilitar na compreensão a atualização dos danos materiais e morais 

será feita de forma independente. a) Atualização monetária dos DANOS 

MORAIS Em 16/10/2015 as promovidas foram condenadas, solidariamente, 

no pagamento da importância de R$ 3.000,00, majorados para R$ 

6.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% 

ao mês, ambos a partir da data da prolação da sentença. O débito deverá 

ser atualizado a cada pagamento parcial visando evitar distorções. Assim, 

a primeira atualização será da data da prolação da sentença, 16/10/2015 

até o primeiro pagamento, 23/11/2015 que, conforme memória abaixo, 

resultará em R$ 6.167,12 acrescido de R$ 925,06 a título de honorários 

sucumbenciais, perfazendo o total de R$ 7.092,18. Data do Valor Devido 

Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros 

R$ 16/10/2015 6.000,00 1,00770000 6.046,20 2,00% 120,92 6.167,12 

Subtotal 6.167,12 Honorários de Sucumbência - Percentual: 15,00% 

925,06 Subtotal 7.092,18 Neste momento é importante de plano fixar a 

verba honorária sucumbencial, porém uma vez que a promovida HSBC não 

foi condenada a tal, o pagamento de R$ 1.000,00 efetuado em 23/11/2015 

(id nº 2085897) abate apenas o valor principal, ou seja, R$ 6.167,12 – R$ 

1.000,00 = R$ 5.167,12. Portanto, até aquela data, é devido nos autos, R$ 

5.167,12 (danos morais) e R$ 925,06. A seguir houve novo pagamento 

espontâneo e parcial, novamente da promovida HSBC em 27/06/2016 (id 

nº 2085929) no valor de R$ 1.284,59 e, novamente deverá ser utilizado 

para abatimento apenas sobre o principal, ou seja, R$ 5.955,04 – R$ 

1.284,59 = R$ 4.670,45. Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor 

Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 23/11/2015 5.167,12 

1,06711967 5.513,93 8,00% 441,11 5.955,04 23/11/2015 925,06 

1,06711967 987,14 8,00% 78,97 1.066,11 Subtotal 7.021,15 Desta forma, 

teremos o valor dos DANOS MORAIS atualizado em separado ao valor de 

honorários advocatícios sucumbenciais eis que, efetuar nova incidência 

da fração de 15% sobre o cálculo atualizado causaria distorção no 

resultado acarretando valor menor do que o efetivamente devido. Os 

pagamentos a partir de agora ocorreram após o prazo para pagamento 

voluntário incorrendo na incidência da multa de 10% prevista no art. 523, 

§1º do CPC, ou seja, referida multa incidirá apenas sobre o saldo 

inadimplente. Em 13/07/2016 (id nº 2085936) a promovida BANCO DO 

BRASIL S/A efetuou o depósito da importância de R$ 2.965,44 que 

segundo memória de cálculo (id nº 2085937) é composto por R$ 2.344,23 

a título de danos morais; R$ 234,42 referente a multa de 10% e R$ 386,79 

a título de 15% de honorários. Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM 

Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 27/06/2016 4.670,15 

1,00470000 4.692,09 1,00% 46,92 4.739,01 27/06/2016 1.066,11 

1,00470000 1.071,12 1,00% 10,71 1.081,83 Subtotal 5.820,84 Multa Art. 
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523, §1º, CPC - 10,00% 582,08 Subtotal 6.402,92 Nesta etapa tem-se que 

o valor devido, atualizado até 13/07/2016, era de R$ 4.739,01 a título de 

DANOS MORAIS; R$ 1.081,83 a título de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

com o acréscimo de R$ 582,08 referente a multa de 10% do art. 523, §1º, 

CPC. Efetuando-se as deduções do pagamento efetuado pela promovida 

BANCO DO BRASIL obtém-se: R$ 4.739,01 – R$ 2.344,23 = R$ 2.394,78 

dos DANOS MORAIS; R$ 1.081,83 – R$ 386,79 = R$ 695,04 dos 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS e R$ 582,08 – R$ 234,42 = R$ 347,66 

referente a MULTA de 10%. Desta forma, após as deduções do 

pagamento efetuado pela promovida BANCO DO BRASIL resta em favor 

das promoventes um saldo credor de R$ 2.394,78 a título de danos morais, 

R$ 695,04 a título de honorários sucumbenciais e R$ 347,66 quanto a 

multa de 10% os quais devem ser atualizados, por fim, até a data do 

pagamento realizado pela última promovida. Data do Valor Devido Valor 

Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 

13/07/2016 2.394,78 1,00640000 2.410,10 1,00% 24,10 2.434,20 

13/07/2016 695,04 1,00640000 699,48 1,00% 6,99 706,47 13/07/2016 

347,66 1,00640000 349,88 1,00% 3,49 353,37 Subtotal 3.494,04 Em 

01/08/2016 (id nº 2085947) a promovida UNIMED efetuou depósito judicial 

no valor de R$ 2.965,44, porém não trouxe aos autos memória de cálculo. 

Contudo, considerando a identidade de valores é possível inferir que esta 

se baseou no cálculo apresenta pela corré BANCO DO BRASIL, ou seja, 

R$ 2.344,23 a título de danos morais; R$ 234,42 referente a multa de 10% 

e R$ 386,79 a título de 15% de honorários. Prosseguindo com os 

descontos obtemos os seguintes resultados: R$ 2.434,20 – R$ 2.344,23 = 

R$ 89,97 referente aos danos morais; R$ 706,47 – R$ 386,79 = R$ 319,68 

referente aos honorários sucumbenciais e R$ 353,37 – R$ 234,42 = 

118,95 referente a multa de 10%. Os valores supra devem ser atualizados 

até a presente data o que resultará no valor atualizado de R$ 824,26, a 

título de danos morais conforme abaixo sendo composto de R$ 140,29 

referente aos DANOS MORAIS; R$ 498,49 referente aos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS e R$ 185,48 referente a MULTA de 10%. Data do Valor 

Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ 

Corrigido+Juros R$ 01/08/2016 89,97 1,09815162 98,80 42,00% 41,49 

140,29 01/08/2016 319,68 1,09815162 351,05 42,00% 147,44 498,49 

01/08/2016 118,95 1,09815162 130,62 42,00% 54,86 185,48 Subtotal 

824,26 Destes valores deve observar que as três promovidas são 

solidariamente devedoras quanto aos valores referente aos DANOS 

MORAIS e da MULTA de 10%. Ainda que a promovida HSBC afirme que 

tenha saldado sua avença integralmente, conforme consignado na 

sentença, a condenação em danos morais é solidária, logo o pagamento 

parcial não afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC. 

Já quanto ao valor de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS é de 

responsabilidade exclusiva das promovidas BANCO DO BRASIL e UNIMED. 

b) Atualização monetária dos DANOS MATERIAIS Consoante sentença 

proferida por este Juízo (id nº (ids nº 2085868) a promovida UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foi condenada no 

pagamento da importância total de R$ 545,82 devidamente corrigida pelo 

INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do 

desembolso, ou seja, 15/10/2014 conforme Notas Fiscais anexas no id nº 

2085824. Por compor o valor da condenação deve ser acrescida a 

condenação em 15% a título de honorários advocatícios. Consoante 

extrato da conta única vinculada a este feito e que segue anexo, em 

15/07/2016, a promovida UNIMED efetuou o depósito da importância de R$ 

2.732,16 que somente foi evidenciado no bojo dos Embargos à Execução 

ofertados pela promovida HSBC eis que, mesmo realizando o depósito 

judicial a promovida UNIMED não anexou aos autos a respectiva guia de 

depósito. Portanto, o DANO MATERIAL deverá ser corrigido até a data em 

que ocorreu referido depósito e assim teremos o valor total de R$ 992,01. 

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$ 15/10/2014 545,82 1,18739056 648,10 21,00% 

136,10 784,20 Subtotal 784,20 Honorários de Sucumbência - 15,00% 

117,63 Subtotal 901,83 Multa Art. 523, §1º, CPC - 10,00% 90,18 Total 

992,01 Abatendo-se o resultado supra do valor depositado obter-se-á em 

favor da promovida UNIMED um saldo credor de R$ 1.740,15. c) Dos 

valores já levantados No id nº 2085950 foi determinada a expedição de 

alvará para levantamento dos valores incontroversos e assim se sucedeu 

no id nº 2085958 o levantamento referente ao depósito judicial de R$ 

1.000,00 e no id nº 2975394 o levantamento referente ao depósito judicial 

no valor de R$ 1.284,59, ambos efetuados pela promovida HSBC. E, no id 

nº 4465126 consta a expedição e levantamento em favor das 

promoventes referente ao depósito judicial de R$ 2.965,44 efetuado pela 

promovida UNIMED conforme extrai-se do conteúdo da decisão acima 

referenciada. Resta, portanto, o levantamento da importância de R$ 

2.965,44 referente ao depósito judicial efetuado por BANCO DO BRASIL, 

bem como o pagamento dos saldos remanescentes abaixo. d) Dos saldos 

remanescentes apurados Conforme os cálculos efetuados nos tópicos “a” 

e “b” obteve-se que, no presente feito existe um saldo devedor total de R$ 

824,26 a título de danos morais já considerado os honorários 

sucumbenciais e multa de 10%. Por seu turno o dano material encontra-se 

quitado quando se considera o valor depositado pela promovida UNIMED, 

havendo em favor desta um saldo credor na importância de R$ 1.740,15. 

Entretanto, considerando a existência de solidariedade na condenação 

entre as promovidas se mostra razoável utilizar o saldo credor da 

promovida UNIMED para efetuar o abatimento do saldo devedor apurado 

quanto aos danos morais. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos à 

Execução opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para: a) EXCLUIR 

a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, in fine, do CPC) por força do Enunciado nº 97 do 

FONAJE; b) DETERMINAR a incidência da multa de 10% prevista no art. 

523, §1º do CPC apenas sobre o saldo remanescente após descontado o 

valor pago antes de escoado o prazo paga pagamento voluntário; c) 

DECLARAR EXTINTO o CUMPRIMENTO de SENTENÇA, nos termos do art. 

924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil e para tanto: c.1) 

DETERMINAR a expedição de ALVARÁ para levantamento da importância 

de R$ 2.965,44 a título de valor incontroverso depositado pela promovida 

Banco do Brasil, caso não tenha ocorrido ainda; c.2) DETERMINAR a 

expedição de ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 824,26 a 

título de DANOS MORAIS acrescido da multa de 10% e honorários 

sucumbenciais em favor das promoventes; c.3) DETERMINAR a expedição 

de ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 992,01 a título de 

DANOS MATERIAIS em favor das promoventes; c.4) DETERMINAR a 

expedição de ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 915,89 a 

título de saldo remanescente (R$ 2.732,16 menos R$ 992,01 menos R$ 

824,26) em favor da promovida UNIMED; 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: 1004027-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (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. Trata-se de CUMPRIMENTO da SENTENÇA proferida no id nº 

17109827 a qual condenou a Executada no pagamento da importância de 

R$ 2.000,00 a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do 

débito. As partes, apesar de intimadas não interpuseram no prazo legal 

Embargos de Declaração ou Recurso Inominado, tendo ocorrido o trânsito 

em julgado pendente apenas de sua certificação pela Secretaria deste 

Juízo. Sobreveio pedido de Cumprimento de Sentença (id nº 18009334) no 

qual a parte Exequente postulou pelo pagamento dos danos morais 

atualizados, bem como danos materiais. A Executada, no prazo legal, 

efetuou o pagamento dos danos morais fixados na sentença e respectiva 

atualização monetária conforme id nº 21712334. Insta observar que na 

sentença passada em julgado não há qualquer condenação em danos 

materiais, bem como não houve pedido da promovida na conversão da 

obrigação de fazer em danos materiais. Aliás se quer há nos autos 

evidências de que o nome da Exequente e mantido em cadastro de 

inadimplentes. Logo, inviável o acolhimento de pleito de condenação em 

perdas e danos. Não há nos autos qualquer insurgência da Exequente 

quanto aos valores pagos pela Executada. 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 
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Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id nº 17109827, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 2.181,55 (id nº 

21712334) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27096991. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLFF CASEMIRO (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:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

22607765, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 7.728,62 (id nº 23134253) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27248267. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006164-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA voluntário no qual 

houve o pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. 

Em consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

19996830, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 5.930,94 (id nº 26836743) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27143265. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007972-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FATIMA ARSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

26510249, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.171,00 (id nº 26008855) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 26569601. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012170-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CEZAR RONCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 
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declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008682-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

25335333, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.161,78 (id nº 27132472) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27205110. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004945-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SIRINEU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVILA ANGELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE em favor do Exequente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 1.362,79 (id nº 26542011) 

observando-se os dados bancários informados na petição de id nº 

27286197. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENESES SAYD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ROHDE OAB - MT26349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. RAFAEL MENESES SAYD opôs EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

em face da sentença de id nº 16489710 aduzindo que houve ERRO 

MATERIAL na fixação do marco inicial da correção monetária. A sentença 

em comento fixou a correção monetária pelo INPC a partir da data da 

citação. Porém o Embargante defende que a incidência deveria ser a partir 

do efetivo desconto dos valores. Não obstante as razões da parte 

Embargante o presente recurso busca a alteração dos termos da 

sentença por via inadequada eis que notoriamente busca alterar o mérito 

da decisão, pois ao contrário do que defende, a mudança no marco inicial 

invariavelmente afetará o valor da condenação. Desta forma não há que 

se falar em erro material ou qualquer outra hipótese de incidência dos 

presentes Embargados devendo a parte interessada mover o recurso 

cabível no caso concreto. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011199-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MILITAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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 
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Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

25441037, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.149,82 (id nº 25810636) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27264964. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (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: 

1013817-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE DA LUZ PISSINATI 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes, durante a audiência de conciliação resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme 

ID 27893856. 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 causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006195-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERYS MORATELLI DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

JULIANA FERNANDES CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006195-92.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIANA FERNANDES 

CALZOLARI, SERYS MORATELLI DE AZEVEDO EXECUTADO: AEROVIAS 

DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da execução, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias da executada, conforme id 26123745. 

Intimada, a Executada manifestou concordância e solicitou desbloqueio do 

excedente. Pois bem, os valores bloqueados em excesso já foram 

liberados a parte executada pelo próprio juízo, como de regra e de direito, 

permanecendo penhorada na conta “Depósitos Judiciais” somente a 

quantia exequenda, como é possível verificar pelo extrato do sistema 

BACENJUD, que traz todas as informações. É uma prática habitual do juízo 

promover a liberação dos valores excedentes tanto quanto possível 

imediatamente, nos casos de penhora via BACENJUD, até como forma de 

não penalizar indevidamente o devedor, em respeito ao art. 805 do CPC. 

De outro norte, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente 

ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 31.398,48 (id n 

26123745) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27469044. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002652-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA LAMEU DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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

 

PROCESSO: 1002652-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA 

APARECIDA LAMEU DE AZEVEDO. REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do 

Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

15787567, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

26227883. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005879-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA CANDIDO DOS SANTOS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 
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1005879-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IDALIA CANDIDO DOS 

SANTOS DE SA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por IDALIA CANDIDO DOS SANTOS DE 

SA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em 27/06/2017 foi proferida decisão (Id nº 

19419585) onde foi determinado à parte autora trazer aos autos Termo de 

Posse e de Entrada em Exercício como servidora pública municipal, isto a 

fim de cumprir o disposto no art. 319, VI, do CPC. Em resposta (Id nº 

19419747), a autora requereu fosse determinado à parte promovida a 

apresentação dos documentos. O pedido da autora, no entanto, não 

merece acolhimento, pois, conforme inteligência dos artigos 319, VI, e 397 

do CPC, quando o documento não se revelar indispensável à propositura 

da ação, porém se destinar à prova dos fatos alegados na causa de pedir, 

ao autor cumpre requerer a sua exibição na petição inicial. Considerando, 

pois, a formulação do pedido de exibição de documento em momento 

processual inoportuno, indefiro-o e passo à análise da pretensão autoral 

nos limites do que resta comprovado via documentos que instruem a 

inicial. Pois bem. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e adicional por tempo de serviço. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o requerido 

impugnou o valor da causa, suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, 

sustentou a inconstitucionalidade das Leis municipais (nº 568/1999 e nº 

663/2001) onde previstos o benefício almejado, eis que promulgadas sem 

observar a inexistência de dotação orçamentária para implementação, 

violando, assim, a C.F. e a lei complementar de responsabilidade fiscal. Eis 

o sucinto Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma 

que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. 

I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO Dispõe o art. 1º do 

Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Conforme informa o “Resumo da Folha 

de Pagamento” que instrui a inicial (Id nº 19419563), a parte Requerente 

iniciou seu exercício como servidora pública municipal em janeiro de 2009, 

pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda aos 19/11/2014, em 

interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, 

ambos do Código de Processo Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos 

acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por 

conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda 

Pública cujos fatos fundamentais tenham ocorrido após 19/11/2009. DO 

MÉRITO – DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO 

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte 

Requerente que a Lei 663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que 

promoveu alterações na Lei 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados mediante aprovação em concurso público, 

confere o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 

2% (dois) por cento do vencimento base por ano de efetivo exercício, até 

o máximo de 70% (setenta) por cento. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Nesse aspecto, cumpre 

trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese defendida pelo 

Município de Sinop: “Da análise dos mencionados dispositivos visualiza-se 

a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a macular a Lei Municipal 

nº 568/1999 do Município de Sinop, com as alterações introduzidas pela 

Lei Municipal nº 663/2001. De início, verifica-se que a iniciativa da 

presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da competência 

privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de lei que versa 

sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime jurídico, criação 

de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, §1º, inciso II, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há 

inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à 

regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos 

termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) De igual forma, não há 

máculas, sob o aspecto material, a inquinar de Inconstitucionalidade a Lei 

Municipal nº 568/1999. Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no 

fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à 

margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária 

para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. 

Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1º, incisos I e II, 

da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo 

único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. (...) De todo modo, cumpre 

registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de 

inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. (...) É sabido 

que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia 

problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica 

condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando 

azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum” (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse enfoque, é desprovida de 

subsistência a alegação de ausência de dotação orçamentária para 

pagamento ou implantação de vantagem decorrente de progressão 

funcional, na sua modalidade vertical, prevista na lei 663/2001 que, 

diga-se de passagem, já se encontra em vigor há mais de dez (10) anos. 

A considerar verdadeiro o argumento da ausência de prévia dotação 

orçamentária e levando-se em conta o entendimento pacífico da Suprema 

Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/09/2007; ADI 

1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 03/04/1998; ADI 

2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 2343-SC, Rel. 

Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da progressão 

funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a partir do 

exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma maneira, não 

subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da 

progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte 

Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei Complementar 

Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três Poderes do 

Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. Para os efeitos 

desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 

somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e 

os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
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inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 

pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os valores dos contratos de 

terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores 

e empregados públicos serão contabilizados como ‘Outras Despesas de 

Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 

realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 

anteriores, adotando-se o regime de competência”. “Art. 19. Para os fins 

do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não 

poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - Estados: 60% 

(sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por cento)”. Sem 

embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de maneira expressa 

em seu texto, que para fins de atendimento dos referidos limites, não 

devem ser computadas as despesas advindas de decisão judicial, 

vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 

artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - decorrentes de 

decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a 

que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo entendimento 

firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes 

públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de 

fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de 

vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 

568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o precedente do Supremo 

Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à incorporação de vantagem 

pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da 

Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito 

subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na 

violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite 

decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado” (AgRg 

no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 

08/11/2002). Portanto, é incabível, por conseguinte, a tese de 

inconstitucionalidade arguida pelo Município de Sinop. Da mesma forma, a 

ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente 

à progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não 

constitui 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. No mesmo sentido, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, encontrava-se em 

vigência a Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito 

à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os servidores 

efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, 

exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será 

submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 

2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após 

efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o 

competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será 

encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente 

ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão 

verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e 

corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São 

os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão 

funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da 

remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical 

(coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, pelo que o 

direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo 

exercício na classe a que pertence. Seguindo essa linha de raciocínio, 

além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível 

também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme 

estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes). 

Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – Referências; Linha 

Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por Antiguidade e 

Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III - 0,06 

01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 0,14 

01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 0,22” 

(...). Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se 

submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade 

do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por 

cento), incide desde 01 de janeiro de 2002. Registre-se, por oportuno, que 

o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 

de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo 

Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da 

Lei nº 568/99). Assim, por todo o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, com resolução do mérito, JULGO PARCIALMENE PROCEDENTE o 

pedido para: a) RECONHEÇER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados nos seus respectivos vencimentos 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01) a partir de 19/11/2009 até 23/11/2012; b) Consoante entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, sobre o crédito 

da autora deve incidir correção monetária segundo o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando cada parcela deveria 

ter sido paga, ao passo que os juros de mora, devidos a partir da citação, 

serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança. Sem custas e honorários, vide 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007569-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007569-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMALIA 

CARDOSO DA SILVA. 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. AMALIA 

CARDOSO DA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face 

de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se ao direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Narrou a requerente exercer o cargo público 

municipal efetivo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, com entrada em 

exercício em 01/02/2012. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício. Em sede de contestação o requerido impugnou o valor da 

causa, suscitou prejudicial de prescrição. No mérito pela 

inconstitucionalidade das Lei nº 568/1999 e nº 663/2001 e revogação 

expressa pela Lei nº 1.604/2011 que substituiu a Lei nº 254/1993. As 

preliminares e prejudiciais de mérito arguidas não são suficientes para 

afastar a análise do mérito, nos termos do art. 488 do CPC. Desta forma, 

REJEITO-AS e, não vislumbrando questões de nulidades passo à 

resolução da controvérsia. Segundo a Legislação Municipal o benefício 

pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e ss da Lei nº 

568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, conforme 

destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram revogados 
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expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso concreto dos autos a 

Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 e, pelo requisito legal, 

somente faria jus à percepção do adicional de antiguidade e merecimento 

findo o primeiro ano de efetivo exercício da função pública, o que ocorreu 

apenas em 01/02/2013. Contudo, tal benefício foi revogado em 23/11/2012 

pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, a promovente não cumpriu o critério 

temporal mínimo para a percepção do adicional de antiguidade e 

merecimento antes da revogação deste. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008370-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (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:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DO COMERCIO - ABPC 

(REQUERIDO)

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1008370-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO 

RIBEIRO ROSA. REQUERIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS 

PROFISSIONAIS DO COMERCIO – ABPC e outro. Vistos etc. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil, com relação à requerida UNIMED VALE DO AÇO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância objeto do depósito 

judicial registrado no ID nº 26298512, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 26679506. Sem custas e honorários advocatícios, 

vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007876-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1007876-97.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA. EMBARGADOS: CLAUDIO ALVES DE MOURA 

EIRELI - ME. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

opostos por DISMEDIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

reclamando que a sentença proferida nos autos padece de omissão, pois, 

ao acolher o pedido formulado na inicial condenando o embargado 

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI – ME ao pagamento do crédito 

perseguido, desconsiderou os valores dispendidos com protesto dos 

títulos que documentam a obrigação. Intimado a contrarrazoar, o 

embargado restou silente. É a síntese necessária. Decido. Com efeito, 

constata-se que a cobrança objeto do pedido inicial abrange os gastos 

suportados pelo embargante com o protesto dos títulos que documentam o 

crédito em questão, impondo-se o acolhimentos dos presentes 

aclaratórios para sanar tal omissão. Assim, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para acrescer à sentença 

proferida nos autos, a CONDENAÇÃO do embargado ao pagamento dos 

valores dispendidos com o protesto de títulos comprovados nos Ids nº 

20615031, 20615035, 20615038, 20615040, 20615242 e 20615249, sobre 

os quais deve incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se e 

intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007580-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI COMITRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007580-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONI COMITRE 

DOS SANTOS. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SIMONI COMITRE DOS 

SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento 

do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação 

por antiguidade e merecimento. Em sede de contestação o requerido 

impugnou o valor da causa, suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, 

sustentou a inconstitucionalidade das Leis municipais (nº 568/1999 e nº 

663/2001) onde previstos os benefícios almejados, porquanto 

promulgadas sem observar a inexistência de dotação orçamentária para 

implementação, violando, assim, a C.F. e a lei complementar de 

responsabilidade fiscal. As prejudiciais arguidas não são suficientes para 

afastar a análise do mérito, razão pela qual as rejeito. Pois bem. Segundo 

a Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente 

encontrava-se previsto no artigo 16 e seguintes da Lei nº 568/1999, com 

redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012, nos seguintes termos: 

“LEI Nº 1737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012. Revogam-se os Capítulos V, 

VI e VII da Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e dá outras 

providências. Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 

25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Art. 2º Fica revogado o 

Capítulo V - Do Plano de Carreiras e dos Cargos, compreendendo do 

art.14 ao art. 15, da Lei nº 568/99. Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - 

Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 

568/99. Art. 4º Revoga-se na íntegra o Capítulo VII - Do Boletim de 

Merecimento, compreendendo do art. 32 ao art. 49, da Lei nº 568/99. Art. 

5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

disposições em contrário.” No caso, a Requerente entrou em exercício em 

01/08/2013 e, pelos requisitos legais, somente faria jus à percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo 

exercício da função pública, o que ocorreu apenas em 01/08/2014. 

Contudo, conforme exposto, tal benefício foi revogado em 23/11/2012 pela 

Lei nº 1.737/2012. Desta feita, a promovente não cumpriu o critério 

temporal mínimo para a percepção do adicional de antiguidade e 

merecimento antes da revogação deste. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Sem custas e honorários advocatícios, vide arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005832-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1005832-08.2019.8.11.0015 REQUERENTE: SILVANA PEREIRA ROCHA 

DOS SANTOS. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO de COBRANÇA proposta por SILVANA PEREIRA ROCHA DOS 

SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Observo, por oportuno, 

que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios e limites previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

Fonaje. Ainda, consigno não ter sido formulado pedido de exibição de 

documentos na petição inicial e contestação, ao passo que instadas a 

manifestarem interesse na dilação probatória, ambas as partes 

manifestaram-se contrariamente postulando o julgamento antecipado do 

pedido, o que passo doravante a efetuar no limite da atividade probatória 

produzida nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Pois bem. A 

autora, servidora pública municipal no cargo efetivo de professora com 

licenciatura plena, requer, com base no art. 98 da Lei Orgânica nº 

254/1993, a condenação do promovido ao pagamento de gratificação pelo 

trabalho com excepcionais exercido entre 2010 e 2015. Todavia, a Lei 

municipal nº 1670, de 04 de abril de 2012, promoveu alterações na Lei 

orgânica nº 254/1993, de 29 de março de 1993, entre elas, a revogação 

da antiga redação do art. 98, onde restava prevista a gratificação 

almejada pela autora. Com isso, a pretensão autoral abarcaria, a princípio, 

somente fatos ocorridos antes da entrada em vigor da novel legislação e 

ainda não alcançados pela prescrição quinquenal (artigo 1º do Decreto nº 

20.910/1932). No caso, entretanto, independentemente disso, o pedido 

inicial não merece prosperar. Isso porque, embora a demandante tenha 

instruído a inicial com certificados de graduações em instituições de 

ensino superior, de cursos na área da educação infantil promovidos pelas 

secretarias municipais de educação e assistência social, bem como 

relatórios de avaliação de alunos da rede pública municipal de educação 

por psicopedagogos, bem como cópia de atas de reuniões nas quais foi 

definido que a autora ficaria com a “sala de recursos” da Escola Municipal 

de Educação Básica Professor Jurandir Liberino de Mesquita, não há nos 

autos documentos comprobatórios de que esta tenha efetivamente 

exercido atividade especializada de educação e reabilitação de 

excepcionais diretamente com educandos, conforme a antiga redação do 

art. 98 da Lei nº 254/1993 estabelecia como requisito para recebimento da 

gratificação pretendida, in verbis: “Art. 98 - Ao professor especialista em 

educação em exercício de atividade especializada de educação e 

reabilitação de excepcionais, diretamente com o educando, será paga 

gratificação pelo trabalho com excepcionais, na base de 50% (cinquenta 

por cento) do valor de referencia inicial da tabela de vencimentos da 

carreira do Magistério.” Assim, entendo que a demandante não se 

desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), impondo-se, por 

conseguinte, a rejeição do pedido. Ante todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, vide 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: 1007679-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE DAHM BEZERRA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007679-45.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: ILSE DAHM 

BEZERRA DA ROCHA - ME. EMBARGADOS: PICINI CONSTRUCOES 

ELETRICAS LTDA. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por ILSE DAHM BEZERRA DA ROCHA - ME 

reclamando que a sentença proferida nos autos padece de erro material, 

pois no seu cabeçalho consta a indicação de COOPERATIVA MISTA 

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO como parte demandada na ação, ao invés 

da embargada PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA. Intimada a 

contrarrazoar, a embargada restou silente. É a síntese necessária. 

Decido. Embora desimportante, o cabeçalho da sentença proferida nos 

autos indica erroneamente o polo passivo da lide. Assim, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para, 

sanando qualquer equívoco quanto ao indigitado erro material, esclarecer 

que o polo passivo da lide é ocupado exclusivamente por PICINI 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, parte vencida na presente ação. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e anotações devidas. 

Cumpra-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002661-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ZANATTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002661-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BIANCA 

ZANATTA RODRIGUES. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos etc. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do 

Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

27501597, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27560888. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002675-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANICE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1002675-95.2017.8.11.0015. IMPUGNANTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

IMPUGNADA: SILVANICE DE OLIVEIRA LOPES. Vistos etc. Desnecessária 

a produção de outras provas, passo ao julgamento do pedido, nos termos 

do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 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 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por 

BANCO FINASA BMC S.A em desfavor de SILVANICE DE OLIVEIRA 

LOPES. Cinge-se a controvérsia à necessidade de prévia intimação da 
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impugnante/executada para o cumprimento da sentença e a existência de 

excesso de execução. Da análise dos autos, verifico assistir razão à 

impugnante. Data vênia entendimento diverso, tenho que o cumprimento de 

sentença no âmbito dos juizados especiais deve, em consonância com a 

Lei 9.099/95, observar as disposições atinentes previstas no CPC. Dito 

isto, a interpretação harmônica dos dispositivos legais que regem a 

matéria (artigos 523, § 1º, e 526 do CPC) permite concluir que a incidência 

da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na fase de 

cumprimento de sentença somente passam a ocorrer quando não há 

pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do devedor. Antes de sua intimação para o cumprimento da 

sentença, a parte devedora pode realizar o pagamento do valor que 

entende devido (art. 526, CPC). No caso, considerando a ausência de 

intimação da impugnante/executada para o cumprimento voluntário da 

sentença, não há que se falar na incidência das aludidas penalidades. No 

mais, conforme manifestação juntada ao Id nº 26369347, a própria 

exequente/impugnada reconhece o reclamado equivoco no cálculo do 

crédito apresentado, notadamente com relação ao termo inicial de 

incidência dos juros moratórios e correção monetária. Assim, consoante o 

estabelecido no acórdão proferido nos autos (Id nº 16702081) e, para 

resolução da controvérsia, estabeleço que o valor atualizado do crédito 

exequendo perfaz a importância de R$ 13.822,96, conforme cálculo 

elaborado através do site http://drcalc.net/easycalc/correcao.asp: Dados 

básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 

10.000,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pelo 

critério mês cheio. Período da correção Março/2018 a Dezembro/2019 

Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 14/6/2017 a 

31/12/2019 Dados calculados Fator de correção do período 640 dias 

1,063305 Percentual correspondente 640 dias 6,330487 % Valor corrigido 

para 1/12/2019 (=) R$ 10.633,05 Juros(930 dias-30,00000%) (+) R$ 

3.189,91 Sub Total (=) R$ 13.822,96 Valor total (=) R$ 13.822,96 Assim, 

por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e, considerando que a 

impugnada/exequente já recebeu parte do crédito exequendo, 

precisamente a quantia de R$ 4.946,51 (Id nº 25965048), EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento do saldo remanescente de R$ 8.876,45, 

observando-se os dados bancários indicados no Id nº 26369347 – pág. 

08, bem como intime-se a impugnante/executada para, em 5 dias, informar 

conta bancária para levantamento do valor residual do depósito judicial 

registrado no Id nº 19730095, o que fica desde já autorizado após o 

aporte da informação. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 

da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002945-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RAIANY LIRA DOS SANTOS NOGUEIRA (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

 

PROCESSO: 1002945-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA 

RAIANY LIRA DOS SANTOS NOGUEIRA. REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE 

SINOP. Vistos etc. O presente feito cuida de AÇÃO DE COBRANÇA na 

qual a parte Autora busca o percebimento de 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. 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$ 29.000,00. 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 e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 319, 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, nos 
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termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004659-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAUPLIA CATIUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1004659-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NAUPLIA 

CATIUSA LOURENCO. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. 

Diante do cumprimento da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

27473463, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27542006. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009571-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE LIMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN KARDEC SARAIVA OAB - MG140044 (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES PROFIRO OAB - MG151931 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009571-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KATIANE LIMPER. 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Diante do 

cumprimento da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte 

exequente para, em 5 dias, indicar conta bancária para recebimento do 

crédito depositado nos autos (ID nº 26572645), e, após, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ para o levantamento. Sem custas e honorários 

advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, 

conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008669-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BUENO GOBBI (REQUERENTE)

MAURICIO COLNAGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA OAB - 

MT18908/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1008669-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAURICIO 

COLNAGO GONCALVES e outro. REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS. 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006749-95.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DENEIR CARLOS PEREIRA REU: 

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. DENEIR CARLOS PEREIRA 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 GARI, Referência CE-02, com início do exercício em 16/09/2005. 

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 
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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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 16/09/2005, 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 16/09/2006, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 16/09/2005. 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 16/09/2006 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 30/05/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (30/05/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 16/09/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (16/09/2005), posto não alcançado pelo período prescricional suso 

mencionado, e ainda sendo anterior a revogação do direito (23/11/2012). 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 16/09/2012, 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 16/09/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004555-25.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SUELI BRAGA DA CRUZ REU: 

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. SUELI BRAGA DA CRUZ 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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Referência CE-06, com início do 

exercício em 02/07/2007. 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 
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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). 

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 02/07/2007, 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 02/07/2008, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 02/07/2007. 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 02/07/2008 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 05/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (05/04/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 02/07/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (02/08/2005), posto não alcançado pelo período prescricional suso 

mencionado, e ainda sendo anterior a revogação do direito (23/11/2012). 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 02/07/2012, 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 02/07/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008190-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREA D AVANCO DE 

FREITAS REU: 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. Destaca-se ainda que em 

sede de Juizados Especiais não se admite a suspensão do processo, 

posto que não coaduna com o princípio da celeridade que norteia os 

Juizados Especiais estampado no art. 2º da Lei n.º 9.099/1995. ANDREA D 

AVANCO DE FREITAS 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 Fisioterapeuta, referência 

CE-24, com início do exercício 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. 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 
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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). 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 02/09/2002, 

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 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, pois o período anterior a 08/07/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento (08/07/2017). Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 02/09/2012, tendo em 

vista a data de ingresso no serviço público (02/09/2002), posto não 

alcançado pelo período prescricional suso mencionado, e ainda sendo 

anterior a revogação do direito (23/11/2012). 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 ao 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de 02/09/2012, 

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 02/09/2012 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 executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007522-09.2018.8.11.0015. AUTOR(A): OSMILDA PEREIRA DA SILVA 

ALBUQUERQUE REU: 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 OSMILDA PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE 

em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 01/02/2012 para o quadro efetivo no cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIA DE SAÚDE. 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 
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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 30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008282-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008282-89.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RODRIGO ANTONIO DA SILVA 

REU: 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. RODRIGO ANTONIO DA SILVA 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 AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, Referência 

CE-07, com início do exercício em 02/11/2003. 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 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). 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 02/11/2003, 

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 
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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 02/11/2004, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 02/11/2003. 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 

02/11/2004 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 11/07/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento (11/07/2017). Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 02/11/2012, tendo em 

vista a data de ingresso no serviço público (02/11/2003), posto não 

alcançado pelo período prescricional suso mencionado, e ainda sendo 

anterior a revogação do direito (23/11/2012). 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 ao 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de 02/11/2012, 

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 02/11/2012 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 executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Processo Número: 1008286-29.2017.8.11.0015
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008286-29.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EDSON RUELA DE OLIVEIRA 

REU: 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. EDSON RUELA DE OLIVEIRA 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 FISCAL SANITÁRIO, 44h, Referência CE-09, 

com início do exercício em 14/11/2008. 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 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). 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 14/11/2008, 

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. 
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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 14/11/2009, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 14/11/2008. 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 

14/11/2009 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 11/07/2012 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento (11/07/2017). Por outro lado, juz ao adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento a ser incorporados em 14/11/2012, tendo em 

vista a data de ingresso no serviço público (02/08/2005), posto não 

alcançado pelo período prescricional suso mencionado, e ainda sendo 

anterior a revogação do direito (23/11/2012). 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 ao 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de 14/11/2012, 

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 14/11/2012 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 executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007177-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARINES SCATAMBULI REU: 

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 MARINES SCATAMBULI em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

12/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de ZELADORA, referência QC 

05. 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 07/05/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007576-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007576-72.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JANDIRA MARIA 

DE OLIVEIRA ALMEIDA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 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 DE COBRANÇA proposta por JANDIRA 

MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP. 

Sustenta a parte autora ter sido aprovada em concurso público, entrando 

em exercício em 01/02/2012 para o quadro efetivo no cargo de agente 

comunitária de saúde. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Em sede de contestação 

suscitou, preliminarmente, ilegitimidade ativa e prescrição. Ainda, alegou a 

necessidade de perícia contábil. Eis o resumo do que merece destaque. 

Decido. Não há que se falar em ilegitimidade ativa ad causam, porquanto a 

parte autora é inequivocamente titular do direito em que se funda seu 

pedido, sendo o requerido, por outro lado, responsável por satisfazê-lo, 

acaso procedente. Quanto às demais preliminares, relego sua análise com 

base no art. 488 do CPC, passando, adiante, ao exame do mérito. Pois 

bem. Acerca do direito reclamado na inicial, o Supremo Tribunal Federal, 

nos autos do Recurso Extraordinário nº 561836, com repercussão geral 

reconhecida, consolidou o entendimento de que o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Considerando, pois, que em 
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21/12/2011 foi sancionada a Lei Municipal nº 1.604, que reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, bem como a autora ter entrado em exercício no cargo 

público municipal ocupado aos 01/02/2012, não faz jus ao recebimento da 

recomposição salarial perseguida. Diante do exposto, forte no art. 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários, vide arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006208-91.2019.8.11.0015

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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006208-91.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANA CRISTINA DALLA VECCHIA 

BARROS REU: 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. ANA CRISTINA DALLA 

VECCHIA BARROS 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 Professora Licenciatura em 

Matemática, Referência CE-20, com início do exercício em 01/08/2008. 

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 

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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 01/08/2008, 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 01/08/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2008. 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 01/08/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 24/04/2014 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal. 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, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 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. 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: 1005197-95.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU APARECIDO FORNAZIERE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005197-95.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCEU APARECIDO 

FORNAZIERE REU: 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. DIRCEU APARECIDO 

FORNAZIERE 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 PROF.COM LIC. PLENA EM 

MATEMÁTICA, 40h, Referência CE-20, com início do exercício em 

03/11/2008. 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 

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). 

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 03/11/2008, 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 03/11/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 03/11/2008. 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 03/11/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 20/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (20/04/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 03/11/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (02/08/2005), posto não alcançado pelo período prescricional suso 

mencionado, e ainda sendo anterior a revogação do direito (23/11/2012). 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 03/11/2012, 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 03/11/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004854-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004854-02.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CARMELINA PEDROSO DO 

AMARAL REU: 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. CARMELINA PEDROSO DO 

AMARAL 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 PROFESSOR MAGISTÉRIO, 

40h, Referência QC-017, com início do exercício em 12/06/1998. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. 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 

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). 

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 12/06/1998, 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 12/06/2002, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 12/06/1998. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 12/06/2002 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 13/04/2012 encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (13/04/2017). 

Por outro lado, juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a ser 

incorporados em 12/06/2012, tendo em vista a data de ingresso no serviço 

público (12/06/1998), posto não alcançado pelo período prescricional suso 

mencionado, e ainda sendo anterior a revogação do direito (23/11/2012). 

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 ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento 

na data de 12/06/2012, 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 12/06/2012 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 executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007565-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUZIA GRANJA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007565-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANE LUZIA GRANJA REU: 

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. ELIANE LUZIA GRANJA 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 AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, com início do exercício em 

28/11/2012. 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 1.737/2012, inocorrência de 

duplicidade de adicionais ante a previsão do art. 13, §1º da Lei nº 

1.604/2011 que substituiu a Lei nº 254/1993. A PRELIMINAR suscitada não 

prospera em razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem 

notório conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar 

que durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou 

qual o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, §1º do 

CPC. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que na verdade é 

tema meritório. Não vislumbrando questões outras de nulidades, passo a 

análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal o benefício pleiteado 

pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei 

Municipal nº 568/1999 com redação dada pela Lei Municipal nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei Municipal nº 1.737/2012. No caso 

concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição 

e vigor da última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em 

exercício no cargo mencionado em 28/11/2012. Logo após, ao tempo de 

seu início de atividade de servidor público municipal, o benefício pretendido 

foi revogado. O que torna a pretensão absolutamente insubsistente. 

Garimpar benefício que inexiste, como é o caso, é ambicionar vantagem 

indevida em detrimento da administração pública municipal, que configura, 

em última análise, a locupletamento ilícito, vedado a todas as pessoas pelo 

art. 884 do Código Civil. Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos 

que não deixam de ilustrar situações semelhantes que remetem ao 

tratamento jurídico ora alinhavado como medida de justiça e correição 

(excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 

JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM 

DO TEMPO COMO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa nos quadros do funcionalismo 

público, mediante aprovação prévia em concurso estará sujeito a 

eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, 

ressalvadas, por óbvio, as disposições constitucionais impeditivas. 2. A 

partir da entrada em vigor da LC nº 001/2008, os servidores municipais 

não mais poderão contabilizar o tempo de serviço prestado como 

contratado para a concessão do benefício de adicional por tempo de 

serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não implementou os requisitos 

legais para concessão do adicional na vigência da Lei Municipal nº 

1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; APCV 

1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012058-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012058-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS 

FREGONESE FILHO. REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO. Vistos etc. Diante do cumprimento voluntário da sentença, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 

924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância objeto do depósito 

judicial registrado no ID nº 25303790 – pág. 02, observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 27373536. Sem custas e honorários 

advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, 

conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO ZMYSLONY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1008561-07.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: VITORIO 

ZMYSLONY. EMBARGADOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE 

SAO PAULO. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

opostos por VITORIO ZMYSLONY reclamando padecer de omissão a 

sentença proferida nos autos, porquanto deixou de apreciar documentos 

que corroboram as razões formuladas na inicial e que instruem a 

impugnação à contestação. Contrarrazões da parte adversa rechaçando 
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a argumentação. É a síntese necessária. Decido. Apesar das judiciosas 

razões apresentadas pelo embargante, a sentença combatida não merece 

reparo. Isso porque, a conclusão esposada no julgado considera todas as 

provas coligidas aos autos, incluindo as exibidas com a réplica, 

reputando-as suficientes ao entendimento esposado. Qualquer 

deliberação em sentido oposto consiste em rediscussão do mérito, o que é 

vedado por esta via. Assim, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por 

seus próprios termos. Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas 

e anotações devidas. Cumpra-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013796-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

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: 

1013796-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SERASA 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 FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA Em sua contestação a reclamada 

SERASA articulou preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser 

acolhida. Sem nenhuma controvérsia o foi registrado restrição comercial 

no nome e CPF da reclamante. Ocorre que a reclamada comprovou a 

notificação do reclamante no endereço que detêm nos seus arquivos, 

como se vê dos documentos que acompanham a contestação. O STJ 

pacificou o entendimento que a responsabilidade dos órgãos de proteção 

ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2º, 

do Código de Defesa do consumidor, consoante Súmula 404, in verbis: É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros. Assim, a reclamante deveria litigar contra a empresa que 

incluiu a restrição comercial em seu nome, no presente caso, a empresa 

Embratel S/A, e não litigar contra o órgão de proteção ao crédito. Isto 

posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e declaro extinto o 

processo, em resolução do mérito em relação a promovida SERASA. 

EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS NO RITO COMUM (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 responsabilidade civil da promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes 

por débito inexistente. Em sua exordial o promovente nega a existência do 

débito, informando que comprou um produto na promovida e 3x e quitou 

todas as três parcelas. Por seu turno a promovida pugnou pela 

improcedência arguindo regularidade do débito, vez que a parte 

promovente adquiriu um produto, porém em 4 parcelas e não pagou a 

última prestação do parcelamento. 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 promovente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, 

juntando comprovante de que a compra fora realmente feito em 3 

parcelas, 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. Revoga-se a liminar deferida no ID. 

25645749. Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013399-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE NOGUEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013399-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEONE NOGUEIRA DUARTE 

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, 
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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, relatório de ligações e faturas, 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). 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 24x (vinte e 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. 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$ 123,90. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013523-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE NOGUEIRA DIAS OAB - MG181026 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013523-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA - ME 

REQUERIDO: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE 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 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 Promovente alega que prestou serviços a unidade 

Ganha Tempo Unidade de Sinop, pela quantia de R$ 17.400,00 (dezessete 

mil e quatrocentos reais), o qual não foi pago. A parte Promovida 

apresentou contestação, sustentando, em síntese, que já realizou o 

pagamento, ao promovente, os valores acordados para a referida 

prestação de serviços. Fundamento e decido. Conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, a aplicação desta pena privada, no entanto, 

pressupõe a comprovação da má-fé por parte daquele que demanda em 

Juízo dívida já paga. Veja-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 

DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a 

aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 

requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação 

da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da 

parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou 

de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em 

exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no 

AREsp 1455010/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 

940 DO CÓDIGO CIVIL (CC). INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO. PRECEDENTES DO 

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO 

IMPROVIDO. 1.- A jurisprudência do C. STJ delineia que a indenização 

prevista no art. 940 do CC é cabível somente quando caracterizada a 

má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou 

parcial. 2.- No caso em julgamento, o equívoco praticado pela autora na 

cobrança de valor comprovadamente pago ou reputado indevido na 

sentença não tipificou a conduta amparada na má-fé." (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2169764-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; 

Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 04/09/2019). Com 

efeito, o promovente exigiu pagamento referente a prestação de serviço já 

quitada, por meio de ação de cobrança. Efetivamente a parte Promovida já 

efetuou a restituição dos valores pagos pela Promovente, conforme 

comprovante juntados no ID 27403913 e 27403912. Portanto não há o que 

ser pago. Porém, na primeira oportunidade que teve ciência do erro 

cometido, sequer prestou qualquer esclarecimento referente a quitação do 

débito, simplesmente deixou transcorrer o prazo em albis. É de se concluir, 

nesse cenário, que o promovente não agiu de acordo com a boa-fé e 

cooperação exigidas de todos os participantes do processo, conforme 

preconizam os artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil. Tal 

divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este buscou recebeu uma dívida que já se encontrava 

quitada. 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. DISPOSITIVO 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. 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 CÍVEL

Processo Número: 1009479-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BELGROVICZ PEREIRA (REQUERENTE)

HELIMBERTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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: 

1009479-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELIMBERTO LOPES, 

ELIZANGELA BELGROVICZ PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por 

HELIMBERTO LOPES e ELIZANGELA BELGROVICZ PEREIRA em face de 

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

objetivando a reparação por danos morais e matérias, devido à 

interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. Citada, sem 

acordo na audiência preliminar de conciliação, a promovida contestou. 

Arguiu ilegitimidade ativa ad causam por pleitearem em nome próprio direito 

alheio, a induzir o juízo erro e locupletar-se de forma indevida. Os 

promoventes não são os titulares ou possuidores do imóvel em que está 

instalada a unidade consumidora, senão ASJOSP. No mérito, aduziu 

interrupção emergencial dos serviços que não pressupõe dano moral 

automático, sendo incomprovados os prejuízos materiais. Inicialmente, 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada, de ilegitimidade ativa. Mesmo que os 

promoventes não sejam os titulares da unidade consumidora, como 

usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica nos locais em que 

ocorreu a interrupção eles ostentam interesse processual e legitimidade 

ad causam, pois eram os consumidores naquela circunstância. De acordo 

com a tese, respeitado o princípio da asserção, se houve ou não lesão 

moral e material, pouco importa nessa análise pórtica, intuitivo que, como 

usuários da igreja e do local da festa do seu casamento, os promoventes, 

somente eles, na conjuntura delineada, tinham interesse de questionar 

aquele quadro que consideraram ofensivo. Consequentemente, pessoas 

legítimas a promoveram a respectiva ação, como de fato o fizeram, ora 

vertida. Não havendo mais preliminares ou defeitos outros, passo a 

analisar o mérito. Afirmaram os promoventes, em síntese, que planejaram 

o casamento deles para o dia 10/11/2018. No tão esperado dia ao 

chegarem na igreja depararam-se com uma cena inusitada: a igreja estava 

iluminada à luz de velas. Quando foram informados de que a energia do 

local estaria desligada por conta de problemas na rede elétrica da 

demandada. Alegaram os promoventes, que em meio a tudo isso a 

cerimônia foi realizada no escuro, sem falar no calor infernal típico de 

nossa região, não minimizado pelos ares condicionados inoperantes da 

igreja pela falta de energia elétrica. E os problemas não acabaram por aí. 

Chegando ao local onde se realizaria a comemoração, todos os seus 

convidados já presentes, ainda no escuro, enfim os transtornos que se 

pode imaginar numa situação dessa. Diante dos fatos requereram 

indenização pelos danos e materiais sofridos. A promovida, na 

contestação, esclareceu que a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica que ocorreu no dia 10/11/2018 deu-se em razão de circunstâncias 

alheias à sua vontade: interrupção emergencial que atingiu toda a cidade e 

teve duração de apenas 02:00 horas. Empenhou-se em restabelecer o 

fornecimento o quanto antes. Não há que se falar em serviço contínuo, 

sem qualquer interrupção, dada a emergência. Impossível conduta diversa. 

Não tem como ser responsabilizada pelo acontecido. Por fim, assinalou 

não haver provas dos danos sofridos, pelo que não há o que indenizar. 

Da análise dos autos, em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, a relação havida entre as partes é de consumo (art. 17 do 

CDC), na qual se faz presente a responsabilidade objetiva da prestadora 

de serviços, sendo seu o dever de prestar serviços adequados, 

eficientes e seguros, e a manter a continuidade quanto aos essenciais, 

que é o caso do fornecimento de energia elétrica, forte no art. 14, c/c o 

art. 22, ambos do CDC. Em sendo assim, o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela integralidade 

dos danos advindos aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

de seus serviços. Para eximir-se do dever de indenizar, a empresa 

fornecedora de energia elétrica deve provar a existência de alguma das 

excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do 

consumidor, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro – 

circunstâncias, como se verá, não evidenciadas minimamente nos autos. 

A interrupção do fornecimento de energia elétrica nos locais e período 

mencionados é incontroversa. Afirmado pelos promoventes e confirmado 

pela promovida, que alegou fatores alheios à sua vontade, sem ao menos 

dizer especificamente quais fatores seriam estes. Talvez uma espécie de 

força maior, como a queda de uma torre de transmissão, acidente na linha 

de energia por vendaval ou algo similar, turbina de geração de energia na 

usina que pifou etc; ou mesmo um caso fortuito, como uma greve de seus 
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colaboradores, um avião que se chocou com a linha de transmissão, entre 

outros. Nada a respeito foi demonstrado minimamente pela promovida. 

Apenas agregou fotos do casamento, como também o fez os 

promoventes, demonstrando os noivos sorridentes. O que não significa 

que a interrupção de energia elétrica não lhes tenha trazido expressivos 

constrangimentos. Também aportada notícia de um site local – SóNotícias – 

assinalando queda de energia em dois momentos naquela ocasião, 

trazendo transtornos e prejuízos. Enfatizou a notícia que a promovida em 

momento algum esclareceu os motivos da interrupção do fornecimento de 

energia. O que lhe era imprescindível, até mesmo um comunicado oficial, 

tratando-se de serviço, ao contrário do afirmado pela promovida, 

essencial e contínuo. Só se justificando a interrupção nos casos acima 

mencionados. Fornecedor, sem perder de vista a responsabilidade 

objetiva nesses casos, não tem como ser indiferente ou arrogante a tais 

situações. O consumidor tem o direito, e aquele o dever, de obter 

informações claras e precisas a respeito de tais intercorrências que 

causam danos de inúmeras ordens. Não só a interrupção do fornecimento 

de energia elétrica por período considerável, atingindo a cerimônia de 

casamento dos promoventes em dois locais distintos e por prazo 

relativamente considerável, mas também a falta esclarecimento ou 

satisfação da concessionária, como se pouco importasse os malefícios 

causados, são causas de afetação moral dos prejudicados. Relevante 

para o desate da liça que nada restou demonstrado pela promovida, dada 

a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), e até pela 

possibilidade dela e inviabilidade dos promoventes, da ocorrência de algum 

dos fatores acima elencados capazes de ilidir a responsabilidade do 

fornecedor, inclusive de acordo com a regra do art. 373, § 1º, do CPC. 

Reunindo estas considerações, impositivo reconhecer o dever da 

promovida de reparar os danos morais sofridos pelos autores em 

decorrência da interrupção periódica do fornecimento de energia elétrica 

ocorrida no dia de seu casamento por um período expressivo. Não foi algo 

momentâneo ou passageiro, mas que durou tempo suficiente para afetar 

consideravelmente o animo dos nubentes, repercutindo, intensificar tal 

sentimento, nos seus convidados. Por mais que possa ter havido um clima 

romântico, com a igreja iluminada a velas, isso não era o previsto e a falta 

de energia elétrica resultou em lesão intelectual, indubitavelmente. Nessa 

toada, os danos morais não inquestionáveis consistindo em verdadeiros 

danos puros, in re ipsa. É que a interrupção do fornecimento de energia 

prejudicou bastante a cerimônia e festa de casamento dos promoventes, 

momentos marcantes na vida de um casal, cercados de íntima e elevada 

sensibilidade, de grande expectativa. O estresse oriundo do atraso da 

cerimônia pela falta de energia elétrica, consequentemente, da recepção 

dos convidados, a angústia com a qualidade do atendimento oferecido 

naquelas circunstâncias inesperadas, indesejadas e não justiçadas 

minimamente, até mesmo as limitações pelos precários serviços 

usufruídos por seus convidados no evento, assim como a indiscutível 

frustração, são marcantes e sintomáticos. Nesse sentido, a jurisprudência 

a respeito do tema, com destaques em negrito: EMENTA: INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CEMIG - INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE 

RECEPÇÃO DE CASAMENTO - DANOS MORAIS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS - SANÇÃO AO INFRATOR -FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO DO FIM COMPENSATÓRIO, 

OBSERVADAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO - REDUÇÃO DO VALOR - 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - PREJUDICADO O RECURSO 

ADESIVO. - A interrupção no fornecimento de energia elétrica, no local 

onde se realiza recepção de casamento oferecida pelos noivos, é 

passível de indenização por danos morais, já que causa constrangimento 

pessoal e social aos noivos, ante a frustração experimentada na data em 

que se materializava um sonho. - O 'quantum' indenizatório devido a título 

de danos morais deve se prestar à compensação do prejuízo imaterial 

experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita perpetrada, 

levando-se em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, 

sendo cabível a redução do valor arbitrado quando não atendidos os 

parâmetros acima referidos. - Recurso de apelação provido, prejudicado o 

recurso adesivo”. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação 

Cível : AC 0084321-83.2015.8.13.0525 MG). Danos morais configurados, 

ipso facto, in re ipsa. Afinal, a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica nitidamente prejudicou bastante a cerimônia e festa de casamento 

dos promoventes. Ademais, o dever de indenizar decorre da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado, não observada nenhuma 

das excludentes suso referidas. Na quantificação desses danos, porém, é 

sabido inexistir consenso, pois não há parâmetros objetivos consolidado 

pelos Tribunais, a depender de cada caso e suas circunstâncias. A 

indenização deve, assim, ser fixada de acordo com o caso concreto, em 

montante que seja suficiente para reparar o prejuízo e punir o ofensor, 

sem, contudo, causar enriquecimento a uma parte e onerosidade 

excessiva para outra. Logo, sopesadas as elementares acima 

mencionadas, exsurge razoável estabelecer o quantum indenizatório em 

R$ 5.000,00. Noutro vértice, no que concerne aos danos materiais, nem 

uma prova consistente foi carreada. Conjecturas não servem para 

admiti-los, nem mesmo a existência de cláusula contratual prenunciando 

está possibilidade. Devem ser concretos, mensuráveis e confirmados. 

Nada disso restou evidenciado. Se os gastos com o evento 

recrudesceram por conta da queda de energia elétrica discutida, o que até 

pode ter ocorrido, isso deveria ter sido simplesmente comprovado. Não se 

descura que de um modo ou de outro a cerimônia de casamento e a 

recepção decorrente, se de fato existiu, resultaram em despesas 

necessárias que a interrupção do fornecimento de energia não elevou 

automaticamente, embora não se descarte possa ter ocorrido, aquilo que 

já estava previsto ou orçado. Os danos materiais neste caso 

necessariamente deveriam ser documentados. Não foram. Improcedência 

do pleito nesta parte. 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 promovida a indenizar danos morais 

que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos 

monetariamente pela variação mensal do INPC, índice nacional similar aos 

indexadores gerais, que bem reflete a corrosão da moeda pátria, sendo o 

empregado pelo Sodalício mato-grossense, a teor da Lei n.º 6.899/1981 e 

da Súmula 362 do STJ, e com juros moratórios de 1% ao mês, incidentes a 

partir desta data de prolação da sentença, conforme arts. 406 do CC e 

161, § 1º, do CTN. Deixo de condenar as partes a pagarem custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em virtude do 

disposto nos 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, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 

28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007972-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FATIMA ARSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. 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. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

26510249, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.171,00 (id nº 26008855) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 26569601. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011507-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (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

 

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. FELIPE 

MATHEUS DE FRANCA GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS CUMULADA COM 

DANOS MORAIS em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A arguindo que em 22/07/2019 houve oscilação de energia 

que ocasionou a queima do motor do ar condicionado conforme laudo 

técnico (id nº 23473155). A promovida suscitou em sua contestação 

preliminar de incompetência. Pugnou pela extinção do feito em razão da 

ausência do promovente na audiência de conciliação e no mérito ausência 

de comprovação do prejuízo material e inexistência de oscilação da 

energia elétrica. No que tange ao pedido de extinção com fulcro no 

Enunciado nº 141 do FONAJE este resta prejudicado seu acolhimento em 

observância a decisão de id nº 26583727 que autorizou a representação 

do promovente por preposto. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia igualmente deve ser rejeitada. Ao que se verifica, 

apesar de acionada extrajudicialmente, a promovida quedou-se inerte 

quanto a proceder com a verificação do defeito no aparelho em virtude da 

alegada oscilação elétrica. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada. 

Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em virtude da relação de consumo 

existente entre as partes, incumbia à parte Requerida, ante o disposto no 

art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC e inclusive pela própria regulamentação 

citada, demonstrar que o dano sofrido na geladeira da parte Requerente 

foi causado por oscilação de energia implicando em responsabilidade 

objetiva da concessionária de serviço público pela falha na prestação do 

serviço conforme art. 37, §6º da Constituição Federal. A título de danos 

materiais o promovente pretende o ressarcimento do conserto do ar 

condicionado da recepção do estabelecimento comercial no valor total de 

R$ 1.130,00 (id nº 23473156). Contudo referido dano comporta parcial 

acolhimento. No id nº 23473156 constam duas ordens de serviço, sendo a 

primeira no valor de R$ 1.010,00 consistente na aquisição de um Rele 30A, 

manutenção de ar split, aquisição de term-capacitor, mão de obra e uma 

carga de gás. E, a segunda, no valor de R$ 120,00 consistente na mão de 

obra, ao que se infere, na manutenção do ar split localizado na sala da 

patrona do promovente. Tal como destacado supra, a causa de pedir da 

presente demanda foi delimitada pelo promovente como sendo queima do 

ar condicionado da recepção de tal modo que a inclusão de serviços 

atinentes a outros aparelhos elétricos se mostra desarrazoada. Por fim, a 

jurisprudência pátria tem entendido que a simples queima de aparelho 

doméstico em virtude de oscilação de energia não é situação apta, por si 

só, a configurar os danos morais. Vide a Apelação n. Ap 46731/2015 do 

E. TJMT. É certo que a pessoa jurídica pode ser vítima apenas de ofensa à 

sua honra objetiva e, em tais circunstâncias não se vislumbra qual o nexo 

causal entre a oscilação de energia elétrica e queima de um ar 

condicionado e eventual mácula do nome do promovente, enquanto 

pessoa jurídica. Por tratar-se de demanda ajuizada por pessoa jurídica, 

deve-se fazer a distinção entre o que, objetivamente, possa ofender à 

honra do autor da demanda daqueles fatos corriqueiros que possam 

causar desconforto às pessoas físicas que laboram ou frequentam o 

estabelecimento do promovente. Neste diapasão, pela própria exposição 

fática contida na petição inicial é perceptível que o promovente busca 

fundamentar o alegado dano moral no desconforto que funcionários e 

clientes eventualmente possam ter sentido em razão da ausência de ar 

condicionado na recepção. Ademais, não há nos autos qualquer evidência 

de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica para retirada e 

posterior recolocação do ar condicionado tenha causado maiores 

transtornos ou mesmo que a falta de ar condicionado tenha impedido o 

promovente em angariar novos clientes. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o promovido no 

pagamento da importância de R$ 1.010,00 devidamente corrigida pelo INPC 

a partir da data dos respectivos desembolso, e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da data da citação, 15/10/2019, nos termos 

do art. 406 do CC, c/c o §1º, do art. 161, do CTN a título de DANOS 

MATERIAIS. 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: 1011634-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (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:

LOJA DE TELEFONIA VIVO (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. ERNANI 

BIONDO LOURENÇO ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS em face 

de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegada 

transferência de titularidade da linha telefônica móvel nº 66 9 9611-1169 a 

terceiro e cobrança de faturas de consumo do promovente após aludida 

transferência. Em sua petição inicial o promovente narrou que era titular da 

linha telefônica acima desde 08/08/2014, porém em 11/07/2019 terceiro 

teria realizado o cancelamento do plano de telefonia e transferido a 

titularidade do número. Após, recebeu faturas de consumo vencidas em 

julho e agosto/2019. Por seu turno a promovida sustenta que o 

promovente solicitou o cancelamento por perda/roubo em 08/07/2019 e 

que os valores das faturas são devidos eis que se referem a consumo 

nos meses de junho/2019 (02/06/2019 a 01/07/2019) vencido em 

julho/2019 no valor de R$ 58,77 e julho/2019 (02/07/2019 a 01/08/2019) 

vencido em agosto/2019 no valor de R$ 58,71. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Ao contrário do que afirma a promovida, a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC se mostra indispensável 

para o deslinde da causa uma vez que é a promovida a detentora do 

conhecimento técnico necessário para proceder com o bloqueio, 

transferência e cancelamento de linhas móveis vinculadas à sua 

operadora. Pela prova colhida nos autos tenho que a promovida não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Todavia é forçoso reconhecer que a 

tese autoral igualmente não se revela integralmente demonstrada. Em sua 

defesa a promovida confessa que houve o bloqueio da linha telefônica por 

perda/roubo em 08/07/2019 às 15h20min. E, aqui é importante, observar 

que o print screen (id nº 27230724, p. 5) menciona BLOQUEIO o que é 

diferente de CANCELAMENTO. Tal interação é negada pelo promovente em 

sua impugnação à contestação. Neste ponto era ônus da promovida trazer 

aos autos cópia da gravação a qual afirma ter originado o cancelamento 

da linha telefônica. Cumpre-se lembrar que o art. 26, §2º da Resolução nº 

632/2014 da ANATEL impõe às operadoras de telefonia o dever de 

gravarem as interações mantidas com seus consumidores e armazená-las 

por um período mínimo de 6 meses. Vide: Art. 26. É obrigatória a gravação 

das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do 

Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da 
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interação. […] § 2º É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo 

mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o 

Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo. Independentemente 

da existência de tal gravação a prova trazida aos autos é contraditória à 

tese defensiva. Como destacado o print screen menciona bloqueio da linha 

telefônica, mas a promovida afirma pelo cancelamento da linha telefônica. 

A solicitação de bloqueio é a medida a ser adotada em caso de perda, 

roubo ou furto do telefone celular, mas que, pela própria semântica da 

palavra, ainda preserva ao titular da linha telefônica a propriedade deste, 

inclusive seno possível solicitar o desbloqueio posterior. Assim, se a 

promovida recebeu solicitação de bloqueio e efetuou cancelamento 

incorreu em falha na prestação de seu serviço. Igualmente, se esta 

efetuou bloqueio ou cancelamento da linha telefônica móvel nº 66 9 

9611-1169 sem que autorização do titular desta, igualmente incorreu em 

falha na prestação de seu serviço. Resta evidenciada a falha na 

prestação do serviço considerando que a solicitação de bloqueio, como 

esta confessou, ocorreu às 15h20min do dia 08/07/2019, porém de acordo 

com o histórico de chamadas (id nº 27231945, p. 4-5) a linha telefônica em 

questão continuou a receber e efetuar ligações após a solicitação. 

Devendo a promovida providenciar, em prazo razoável o 

reestabelecimento da linha telefônica móvel ao titular de direito, sobretudo 

quando esta, em sede de contestação não menciona qualquer 

impossibilidade técnica em fazê-lo. No que tange as faturas de consumo 

vencidas assiste parcial razão ao promovente. Sabidamente as faturas de 

consumo de serviços telefônicos possuem vencimento no mês 

subsequente ao da utilização. Tal fato inclusive consta nas faturas 

questionadas pelo promovente (id nº 23731319, p. 2-3). Portanto, a fatura 

vencida em 17/07/2019 no valor de R$ 58,77 refere-se à utilização 

ocorrida no mês de junho/2019 (02/06/2019 a 01/07/2019) e a fatura 

vencida em 17/08/2019 no valor de R$ 58,71 refere-se à utilização 

ocorrida no mês de julho/2019 (02/07/2019 a 01/08/2019). O promovente 

afirmou que houve o cancelamento da linha em 11/07/2019 e a promovida 

que o cancelamento ocorreu em 08/07/2019, desta forma qualquer que 

seja a versão adotada é incontroverso que a fatura vencia em 17/07/2019 

contempla período de utilização exclusiva do promovente. De outro modo, 

a fatura vencida em 17/08/2019 referente ao período de 02/07/2019 a 

01/08/2019 abrange a utilização pelo promovente entre 02/07/2019 a 

08/07/2019 sendo apenas parcialmente exigível do autor. Por fim, no que 

tange aos danos morais estes se revelam devidamente comprovados nos 

autos. Em sua petição inicial o promovente postula danos morais eis que 

sofre constrangimento ao possuir duas faturas em aberto em seu nome, 

bem como estar privado da utilização da linha telefônica móvel da qual é 

titular. Contudo, o presente caso não se trata de dano moral in re ipsa, 

sendo imprescindível a demonstração da ofensa imaterial sofrida. No caso 

concreto, já restou analisado nesta sentença que a fatura vencida em 

julho/2019 é integralmente devida e a vencida em agosto/2019 é 

parcialmente devida, motivo pelo qual não há como estas influenciarem 

negativamente na alegada ofensa moral, sobretudo quando não foi 

adotado medida de inserção do nome do promovente em cadastro de 

inadimplentes ou realizadas cobranças vexatórias. Porém a inércia da 

promovida em solucionar o imbróglio que deu causa, mesmo após 

solicitação formal do promovente, conforme protocolo nº 20196336856427 

são suficientes para ensejar a reparação moral pretendida, sob o aspecto 

da falha na prestação do serviço. Todavia, não nos patamares 

pretendidos. 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$ 2.000,00 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 a pretensão autoral 

para: a) CONDENAR a promovida em restituir ao promovente a linha 

telefônica móvel nº 66 9 9611-1169, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência de multa-diária a qual fixo em R$ 100,00 limitada ao teto de R$ 

5.000,00; b) CONDENAR a promovida a pagar ao promovente a promovida 

no pagamento da importância de R$ 2.000,00 devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), contudo, 

devendo efetuar o abatimento integral da fatura vencia em 17/07/2019 no 

valor de R$ 58,77 e parcialmente da fatura vencida em 17/08/2019 

referente ao período proporcional de 02/07/2019 a 08/07/2019. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011604-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMIR FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT13439/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. JOSMIR FERNANDES DOS SANTOS ajuizou AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS em face 

de COLONIZADORA SINOP S/A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de retenção indevida de valores a título de multa 

contratual, bem como a forma de aquisição do segundo terreno. Narra o 

promovente que adquiriu inicialmente um imóvel do qual adimpliu a entrada 

e 13 parcelas totalizando o valor de R$ 13.282,58. Posteriormente o 

promovente utilizou o saldo credor para adquirir outro imóvel em 

substituição ao primeiro. Em razão desta operação a promovida reteve a 

fração de 20% sobre o valor adimplido a título de multa do primeiro 

contrato. Por seu turno a promovida suscitou preliminar de ilegitimidade 

ativa para exigir o valor integral, prescrição e no mérito ausência de 

retenção de valores a título de cláusula penal e inexistência de danos 

morais. Pugnou pela condenação em litigância de má-fé. A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE ATIVA não comporta acolhimento. Tem-se por inequívoco 

que o promovente adquiriu, em sociedade com IVONE LOPES, o imóvel 

situado na Data 05, Quadra R-04 objeto do compromisso de compra e 

venda nº 013814 em 12/08/2004 (id nº 6689812) e que foi objeto do termo 

de rescisão lavrado em 27/04/2006 (id nº 6689820). Neste diapasão não 

como considerar o promovente inteiramente ilegítimo para figurar no polo 

ativo da demanda eis que é credor, ao menos em tese, da fração de 50% 

sobre o montante pago. Desta forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, 

por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. 

Contudo a prejudicial do mérito da PRESCRIÇÃO deve ser acolhida. Em 

sede de impugnação o promovente sustenta que a reclamação formulada 

junto ao PROCON local em 08/01/2008 é causa interruptiva da prescrição 

nos moldes do art. 202, inciso VI do Código Civil. Referido artigo 

prescreve: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá 

ocorrer uma vez, dar-se-á: […] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que 

extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Porém o 

texto legal supra é claro em afirmar que a prescrição somente será 

interrompida por ato voluntário do devedor que reconhece o direito do 

credor o que não ocorreu no caso em tela, pois conforme termo de 

audiência (id nº 6776429, p. 5) a ora promovida não praticou qualquer ato 

que ensejasse reconhecimento do direito pleiteado pelo promovente. Neste 

sentido: APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA 

E COMPRA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA 

COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS TRÊS ANOS DEPOIS COM AJUIZAMENTO DESTA 

AÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO PELO ART. 269, IV DO CPC. SENTENÇA 

QUE DEVE SER MANTIDA, POIS APÓS A NOTIFICAÇÃO NOTICIANDO A 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL, A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA SE 

CONFORMOU, NÃO IMPUGNANDO A NOTIFICAÇÃO. A reclamação ante o 

PROCON, órgão administrativo de proteção ao consumidor, não dá ensejo 
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à interrupção da prescrição, pois somente atos judiciais, processuais têm 

essa faculdade. Dessa forma, a prescrição, de fato, ocorre em três anos 

contados da notificação. Recurso improvido. (TJSP - APL: 

02057889020098260100, Relator: SILVÉRIO DA SILVA, QUARTA 

CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

30/09/2014 - grifo nosso). No caso em tela, é salutar observar que o 

segundo contrato (id nº 6689844) foi pactuado entre a promovida e a Sra 

CRISTIANE LOPES. Terceiro que efetuou a reclamação administrativa junto 

ao PROCON (id nº 6776429, p. 5). Neste cenário, ainda que fosse admitida 

a interrupção da prescrição pela reclamação administrativa junto ao 

PROCON, esta não aproveitaria ao promovente, pois foi formulada por 

terceira pessoa que não o autor da presente demanda. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por ACOLHER 

a PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES SEVERINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ALMIR ANTONIO BARRES em face de 

FERNANDES SEVERINO DA SILVA. Ressai dos autos que o promovente 

busca o pagamento dos valores contidos nos cheques nº 000009, 

000010, 000011 e 000012, todos oriundos da Conta Bancária nº 

020176-6, Agência nº 2698, Banco Bradesco, emitidos pelo promovido, 

cada um no valor original de R$ 1.200,00 com vencimentos entre 

25/06/2014 e 25/09/2014. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Decido. O 

promovido foi regularmente citado via AR (id nº 11879531 e 13794634) e 

intimado via telefone (id nº 26581219), contudo não compareceu na 

audiência de conciliação (id nº 27656997). Desta forma, DECRETO a 

REVELIA do promovido nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. A 

competência no âmbito dos Juizados Especiais é, via de regra, a do 

domicílio do réu conforme art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/1995. Logo, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar esta demanda, pois a 

cobrança do referido título compete ao Juízo de onde a obrigação deve 

ser satisfeita, ou no domicílio do réu. No presente caso, os títulos de 

crédito não possuem local de emissão, motivo pelo qual tem-se como local 

de sua obrigação o local onde se situa a agência bancária emissora do 

título de crédito, qual seja, Indaiatuba/SP, inclusive local de domicílio do 

promovido. Nesse sentido a jurisprudência pátria se manifesta: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. TRATANDO-SE DE CHEQUE, O ART. 

2º, INCISO I DA LEI Nº 7.357/85 (LEI DO CHEQUE), ESTABELECE O LOCAL 

ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA COMO SENDO "O LUGAR 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO". DEVE PREVALECER A 

REGRA GERAL QUE ESTABELECE COMO FORO COMPETENTE O 

DOMICÍLIO DO RÉU OU O LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER 

SATISFEITA (ART. 4º, I E II, DA LEI 9.099/95). NO CASO CONCRETO, A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SE CARACTERIZA TANTO EM RAZÃO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, COMO EM VIRTUDE DO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO (DE PAGAR). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006654750, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 05/05/2017 - grifo nosso). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ARGUIDA PELA 

PRIMEIRA RECORRIDA. RECURSO PARA QUE O FEITO TENHA 

PROSSEGUIMENTO EM FACE DAS DEMAIS RECORRIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO ART 4º, II, DA LEI 

9.099/95, COMO SENDO DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU DO LUGAR 

ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DA 

PRIMEIRA RECORRIDA QUE TAMBÉM SE APLICA ÀS DEMAIS. 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO COMPETENTE. 

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0022592-73.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: 

DOUGLAS MARCEL PERES - J. 30.06.2015 - grifo nosso), Frisa-se que o 

reconhecimento de ofício da incompetência territorial no presente feito 

encontra-se em conformidade com o Enunciado nº 89 do FONAJE, in 

verbis: A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis. Bem como entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. […] Sentença mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso 

III, da Lei n° 9.099/1995. Deixo de condenar as promovidas ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro 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: 1012343-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA (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 VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 

77413938120 em face de ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA. Inicialmente 

cumpre DECRETAR A REVELIA da parte promovida que, apesar de 

devidamente citada por oficial de justiça (id nº 26815630), não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 27663072). A promovente 

aduziu ser credora da parte promovida na importância original de R$ 

1.250,00 referente a uma Nota Promissória vencida em 24/01/2016 (id nº 

24318104). 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, bem como aplica multa de 2% a qual não consta qualquer 

previsão expressa no título em litígio, motivo pelo qual são indevidos. 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$ 1.250,00 devidamente 

corrigido pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir da data do respectivo vencimento, 24/01/2016. Deixo 

de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 
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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: 1011149-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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. 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 9.099/95, 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 CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005672-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DILEUZA 

MARTINS DOS SANTOS. 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. DILEUZA 

MARTINS DOS SANTOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se ao direito 

à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Narrou a requerente exercer o cargo público 

municipal efetivo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, com entrada em 

exercício em 01/02/2012. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício. Em sede de contestação o requerido, preliminarmente, suscitou 

prejudicial de prescrição. No mérito arguiu a inconstitucionalidade das Leis 

municipais nº 568/1999 e nº 663/2001 e sua revogação expressa pela Lei 

nº 1.604/2011, que substituiu a Lei nº 254/1993. Eis o resumo dos fatos 

relevantes. Decido. Em observância ao princípio da primazia do mérito, 

insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, por não vislumbrar causa 

impeditiva, relego à análise das questões preliminares e passo ao 

julgamento do pedido. Segundo a Legislação Municipal o benefício 

pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e ss da Lei nº 

568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, conforme 

destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso concreto dos autos a 

Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 e, pelo requisito legal, 

somente faria jus à percepção do adicional de antiguidade e merecimento 

findo o primeiro ano de efetivo exercício da função pública, o que ocorreu 

apenas em 01/02/2013. Contudo, tal benefício foi revogado em 23/11/2012 

pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, a promovente não cumpriu o critério 

temporal mínimo para a percepção do adicional de antiguidade e 

merecimento antes da revogação deste. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Sem custas e honorários advocatícios, vide 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, §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: 1013821-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN WESLEY SALINA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013821-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIAN WESLEY SALINA 

PINHEIRO 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 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 da relação jurídica que ensejou a inscrição de seu nome. 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 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 
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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 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00, 

correspondente aproximadamente à 9x (nove 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), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente das duas inscrições de mesmo valor de 

R$ 230,96, 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. 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: 1011063-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MARIA DALL AGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (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. LENI MARIA DALL AGNOL ajuizou EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de WELLITON HENRIQUE ALVES DOS 

SANTOS visando a cobrança de débito fundado em contrato de locação 

de imóvel. Em 14/11/2019 foi determinado a Exequente que procedesse 

com a EMENDA da PETIÇÃO INICIAL no sentido de juntar aos autos o título 

exequendo legível, contudo esta quedou-se inerte. A propósito compilado 

o seguinte julgado, com destaque em negrito: CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, I, 

DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE MORA. APELO DO BANCO AUTOR. CREDOR QUE, 

MESMO INTIMADO A EMENDAR A INICIAL EM DUAS OCASIÕES, 

APRESENTOU OS MESMOS DOCUMENTOS ILEGÍVEIS ACOSTADOS NA 

EXORDIAL. Havendo documentos ilegíveis, que impedem a análise do seu 

teor, a manutenção da decisão que extinguiu o feito, ante a desídia da 

parte em regularizá-los, é medida que se impõe. APELO NÃO PROVIDO. 

(TJSC, Apelação Cível n. 0300228-22.2015.8.24.0004, de Araranguá, rel. 

Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 

12-04-2018 - grifo nosso). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro nos arts. 924, inciso I c.c. arts. 321 e 330, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte exequente a pagar as 

custas e as despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, dada 

a isenção respectiva no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE MURILHO DOS SANTOS (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. 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 JEFFERSON MOREIRA DE LIMA em 

face de TAIANE MURILHO DOS SANTOS. Inicialmente cumpre DECRETAR 

A REVELIA da parte promovida que, apesar de devidamente citada por 

oficial de justiça (id nº 27187763), não compareceu na audiência de 

conciliação (id nº 27654255). O promovente aduziu ser credora da parte 

promovida na importância original total de R$ 5.289,00 representada pelos 

cheques abaixo discriminados, emitidos pela promovida titular da conta 

corrente nº 705475, Agência nº 0234, Banco Bradesco: a) Cheque nº 

000263, no valor de R$ 633,00 vencido em 20/07/2013; b) Cheque nº 

000272, no valor de R$ 885,00 vencido em 15/07/2013; c) Cheque nº 

000273, no valor de R$ 885,00 vencido em 15/08/2013; d) Cheque nº 

000274, no valor de R$ 885,00 vencido em 15/09/2013; e) Cheque nº 

000275, no valor de R$ 885,00 vencido em 15/10/2013; f) Cheque nº 

000289, no valor de R$ 558,00 vencido em 20/09/2013 e g) Cheque nº 

000290, no valor de R$ 558,00 vencido em 20/10/2013; 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 o 

promovente em suas memórias de cálculo utiliza indevidamente juros 

compostos, IGP-M para correção monetária e acrescenta honorários 

advocatícios na razão de 20% sobre o valor de cada título. Porém, nenhum 

destes valores resta avençado expressamente entre as partes motivo 
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pelo qual são indevidos. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONDENAR a promovida no pagamento da 

importância original total de R$ 5.289,00 devendo cada cheque ser 

corrigido pelo INPC e com incidência de juros moratórios simples fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data dos respectivos vencimentos. 

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: 1012909-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEDE DE FATIMA PASCHOAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. 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. ORIEDE 

DE FATIMA PASCHOAL ajuizou a presente demanda em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A arguindo 

que em 08/03/2019 houve oscilação de energia que ocasionou avarias no 

controle eletrônico e no sensor conforme laudo técnico (id nº 24914179, p. 

7-8) impedindo que o freezer funcionasse adequadamente. A promovida 

suscitou em sua contestação preliminar de incompetência e no mérito 

ausência de comprovação do prejuízo material e inexistência de oscilação 

da energia elétrica. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade 

de perícia deve ser rejeitada. Ao que se verifica, apesar de acionada 

extrajudicialmente, a promovida quedou-se inerte quanto a proceder com a 

verificação do defeito no aparelho em virtude da alegada oscilação 

elétrica. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada. Não havendo 

outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Em virtude da relação de consumo existente entre as 

partes, incumbia à parte Requerida, ante o disposto no art. 6º, VIII, CDC e 

art. 373, II, CPC e inclusive pela própria regulamentação citada, demonstrar 

que o dano sofrido na geladeira da parte Requerente foi causado por 

oscilação de energia implicando em responsabilidade objetiva da 

concessionária de serviço público pela falha na prestação do serviço 

conforme art. 37, §6º da Constituição Federal. A título de danos materiais a 

promovente pretende o ressarcimento do conserto do produto no valor 

total de R$ 380,00 (id nº 24914179, p. 12-13). Ainda postulou pelo 

ressarcimento pela perda dos alimentos estocados no freezer, sendo R$ 

300,00 pela carne de carneiro e R$ 300,00 em bebidas alcoólicas. O ônus 

em provar o dano material é do autor, conforme art. 373, inciso I do CPC e, 

dos valores pretendidos a promovente somente comprovou o pagamento 

do conserto do freezer e a aquisição de um carneiro; portanto, o dano 

material deve limitar-se a tais valores. Isto posto, com resolução de mérito, 

a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o promovido no 

pagamento da importância de R$ 680,00 devidamente corrigida pelo INPC a 

partir da data dos respectivos desembolso, e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da data da citação, 15/10/2019, nos termos 

do art. 406 do CC, c/c o §1º, do art. 161, do CTN a título de DANOS 

MATERIAIS. INTIME-SE a promovente, nos termos do art. 19 da Lei nº 

9.099/1995 por qualquer meio idôneo em razão de não estar representada 

por advogado ou Defensoria Pública. 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: 1013702-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM SILVA FERNANDES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013702-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAYCOM SILVA FERNANDES 

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 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 promovente 

seja falso. 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 promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes 

por débito inexistente. Em sua exordial o promovente nega a existência do 

débito e de relação jurídica. Por seu turno a promovida 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 promovente como consumidora e da parte promovida 

como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Apesar da promovida aduzir pela existência de 

relação jurídica e regularidade do débito, apesar de ter juntado telas, 

relatórios de ligações e faturas, 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 promovente 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 
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a regularidade da inscrição do nome da parte Promovente 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 17x (dezessete 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 promovida 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 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente o débito no 

valore de 178,74 discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar a 

parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012338-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI RAFALSKY NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013770-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO SERGIO 

MAGALHAES ABREU. REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS. Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 
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e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013774-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA MACARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013774-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA 

CRISTINA MACARI. REQUERIDO(A): MOTOROLA INDUSTRIA LTDA. 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”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014136-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN CARLOS TOSETTO OAB - MT27014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO KUNZLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014136-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELEANDRO 

GERVASIO. REQUERIDOS: CAMPO INCORPORADORA LTDA e MARCO 

ANTONIO KUNZLER. 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”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELENE LUNA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000836-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDELENE 

LUNA RIBEIRO. REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil. Considerando a desistência do recurso inominado juntado 

ao ID nº 23194155, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, 

após, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ 

para levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no 

ID nº 24226737 – pág. 02, observando-se os dados bancários informados 

no ID nº 27590781. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da 

Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010475-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE STAUB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON ALDORI ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 8010475-89.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LIDIANE STAUB. 

REQUERIDO(A): MAICON ALDORI ALVES DE OLIVEIRA. 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”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005943-89.2019.8.11.0015

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:

JOSE FILHO SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005943-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP. REQUERIDO(A): JOSE FILHO SILVA 

COSTA. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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: 

1001988-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUCILEI ALVES MACHADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 6111281. Pois bem, havendo o cumprimento 

da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor 

da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da 

importância de R$ 2034,51 (id n 6111281) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27299530. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013615-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA 

CAMPOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por ADRIANO 

BARBOSA CAMPOS em face de NATURA COSMÉTICOS S.A. Conforme 

petição de id 27736067 as partes pactuaram acordo nos seguintes 

termos: o requerido pagará á parte autora o valor de R$ 5.000.00 no prazo 

de 30 dias, e ainda o cancelamento do contrato em discussão bem como o 

débito. A parte autora dará total quitação a reclamação proposta em face 

da parte requerida. 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 causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015265-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA TOMOKO MANZANO NOGAMI (REQUERENTE)

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: 

1015265-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CECILIA TOMOKO MANZANO 

NOGAMI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de 

indenização por danos morais proposta por CECILIA TOMOKO MANZANO 

NOGAMI, em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. As 

partes pactuaram acordo nos seguintes termos: a requerida 

compromete-se a  d ispon ib i l i za r  por  me io  do  e-mai l 

darciperon554@gmail.com, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis, o 

envio de 06 vouchers aos Autores, sendo que cada voucher corresponde 

a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS 

AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa 

(exceto multitrechos) com validade até 31.08.2020. 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 causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006696-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006696-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS e outro. Vistos etc. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do 

Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósitos judiciais registrados nos 

IDs nº 25793092 e 25809887, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 27108684. Sem custas e honorários advocatícios, 

vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE BAHIANO MENEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010063-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDINETE BAHIANO MENEZES 

DOS SANTOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 

27394534. 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 causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012265-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO CONCEICAO SENA (REQUERIDO)

DARLAN CELANT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER OAB - MT25910/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012265-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NAGELA MARIA 

DA SILVA. REQUERIDO(A): DARLAN CELANT e outro. 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”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a 

parte exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da 

avença, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio 

será interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005451-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que as partes, durante a audiência de conciliação 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação conforme ID 28223531. 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 causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005582-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA RUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDO BIRNFELD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005582-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS TEIXEIRA RUAS 

REQUERIDO: TIAGO FERNANDO BIRNFELD Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação. 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 causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e 

SUSPENDENDO o processo até a integral liquidação da avença. Decorrido 

o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste dando prosseguimento ao feito ou se 

houve o cumprimento da avença, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cientificando-o de que seu silêncio será interpretado como quitação total 

da quantia acordada e consequente extinção do processo, nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de 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. P. I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008659-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANI APARECIDA DALLASTRA PAGLIARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008659-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO REQUERIDO: ELEANI APARECIDA DALLASTRA PAGLIARI 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as partes, durante a 

audiência de conciliação resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 28185746. 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 causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

o que faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

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. P. 

I. C. SINOP, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009293-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009293-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDEIR DE 

SOUZA DIAS. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

26389658, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27371299. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008720-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA DA SILVA REU: 

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. ANTÔNIA DA SILVA 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 TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Referência CE-13, com início do 

exercício em 16/11/1998. 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 
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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 PRESCRIÇÃO, a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício 

pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes 

da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 

663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso 

concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição 

e vigor da última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em 

exercício no cargo mencionado em 16/11/1998, 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 16/11/1999, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 16/11/1998 Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

16/11/1999 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 20/07/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 20/07/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 20/07/2013, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 16/11/1998. 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, posto que no caso concreto, a revogação do benefício ocorreu 

em 23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. 

Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos que não deixam de 

ilustrar situações semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora 

alinhavado como medida de justiça e correição (excertos negritados): 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 

001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO 

PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO 

DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular 

que ingressa nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação 

prévia em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime 

jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as 

disposições constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da 

LC nº 001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o 

tempo de serviço prestado como contratado para a concessão do 

benefício de adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o 

servidor não implementou os requisitos legais para concessão do adicional 

na vigência da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito 

adquirido, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. 

(TJ-MG; APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE 

APURAÇÃO. LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2001. ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002786-16.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ANA CLAUDIA FERNANDES 

RAMOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 
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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. ANA CLÁUDIA 

FERNANDES RAMOS 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 ZELADOR, Referência 

Cd-02, com início do exercício em 01/08/2002. 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 PRESCRIÇÃO, a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. MÉRITO Segundo a 

Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se 

previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal nº 568/1999, com redação 

dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, conforme destacado na 

defesa, tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei 

municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a revogação do benefício 

ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro 

citada. A Requerente entrou em exercício no cargo mencionado em 

01/08/2002, 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 01/08/2003, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/08/2002 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 

01/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 05/12/2011, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 05/12/2016. Por outro lado, a parte 

promovente faz juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 01/08/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 01/08/2002, posto que não alcançado pelo período 

prescricional supra mencionado, e ainda sendo anterior a sua revogação 

(23/11/2012). 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 ao adicional de 2% por antiguidade 

e merecimento na data de 01/08/2012, 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 01/08/2012 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 executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002564-48.2016.8.11.0015. AUTOR(A): FABIANE MARIA CONCEICAO DE 

ALMEIDA REU: 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. FABIANE MARIA 

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 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 

PROFESSOR, COM LIC. PLENA EM PEDAGOGIA COM PÓS – 40h, 

Referência CE-20, com início do exercício em 01/08/2008. 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 
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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). 

MÉRITO Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado pela 

Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei municipal 

nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. Todavia, 

conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram revogados 

expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso concreto, a 

revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição e vigor da 

última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em exercício no 

cargo mencionado em 01/08/2008, 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 01/08/2009, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 01/08/2008 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 01/08/2009 e 23/11/2012. 

Todavia, pois o período anterior a 01/12/2011, encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento desta lide em 

01/12/2016. Por outro lado, a parte promovente faz juz ao adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a ser incorporados em 01/08/2012, 

considerando a data de efetiva entrada em exercício em 01/08/2008, posto 

que não alcançado pelo período prescricional supra mencionado, e ainda 

sendo anterior a sua revogação (23/11/2012). 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 ao 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de 01/08/2012, 

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 01/08/2012 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 executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006785-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DEIZE DA SILVA COSTA 

BESERRA REU: 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. DEIZE DA SILVA COSTA 

BESERRA 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 MONITORA DE CRECHE, 

Referência CE-06, com início do exercício em 15/04/2009. 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 
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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). 

Quanto a PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITO, pois a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. 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 15/04/2009, 

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 15/04/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 15/04/2009 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 

15/04/2010 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 31/05/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 31/05/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 15/04/2013, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 15/04/2009. 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, posto que no caso concreto, a revogação do benefício ocorreu 

em 23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. 

Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos que não deixam de 

ilustrar situações semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora 

alinhavado como medida de justiça e correição (excertos negritados): 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 

001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO 

PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO 

DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular 

que ingressa nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação 

prévia em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime 

jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as 

disposições constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da 

LC nº 001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o 

tempo de serviço prestado como contratado para a concessão do 

benefício de adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o 

servidor não implementou os requisitos legais para concessão do adicional 

na vigência da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito 

adquirido, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. 

(TJ-MG; APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE 

APURAÇÃO. LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2001. ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007518-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO BEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007518-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO ROBERTO BEGER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por PAULO ROBERTO BEGER em desfavor de 

MUNICÍPIO DE SINOP. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se 

impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução de ação ajuizada, qual seja, processo n. 

1002895-30.2016.811.0015 em que refletem mesma identidade de partes e 

objeto da demanda em que se discute a cobrança de URV. Com efeito, 

ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da coisa julgada. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, VI e 

VII do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como 

uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da coisa julgada, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da coisa julgada e, 

por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, VI, VII e 485, V, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006787-10.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO ANSELMO NUNES DA 

ROCHA REU: 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. ANTÔNIO ANSELMO 

NUNES DA ROCHA 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 GARI, Referência CE-02, 

com início do exercício em 05/04/2000. 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 PRESCRIÇÃO, a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. 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 

05/04/2000, 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 05/04/2001, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 05/04/2000 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 

05/04/2000 e 23/11/2012. Todavia, pois o período anterior a 31/05/2012, 

encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data 

do ajuizamento desta lide em 31/05/2017. Por outro lado, a parte 

promovente faria juz ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a 

ser incorporados em 05/04/2013, se não fosse a data de revogação da 

norma municipal em 23/11/2012, considerando a data de efetiva entrada 

em exercício em 05/04/2000. Na conjuntura, não há como atender o pedido 

sem lastro em Lei a ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, 
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pela prescrição quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o 

outorgava, posto que no caso concreto, a revogação do benefício ocorreu 

em 23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. 

Mutatis mutantis, compilados os seguintes arestos que não deixam de 

ilustrar situações semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora 

alinhavado como medida de justiça e correição (excertos negritados): 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 

001/2008. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO 

PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO 

DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular 

que ingressa nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação 

prévia em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime 

jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as 

disposições constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da 

LC nº 001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o 

tempo de serviço prestado como contratado para a concessão do 

benefício de adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o 

servidor não implementou os requisitos legais para concessão do adicional 

na vigência da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito 

adquirido, sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. 

(TJ-MG; APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE 

APURAÇÃO. LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2001. ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). DISPOSITIVO Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1004796-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SILVANA DE 

OLIVEIRA. REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SILVANA DE OLIVEIRA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP. Ingressou a parte autora com a presente ação 

pleiteando adicional por antiguidade e merecimento, assim, entendida 

progressão funcional na modalidade vertical prevista na Lei nº 568/99 com 

as alterações da Lei nº 663/2011, consistente no aumento anual de 2% do 

valor do seu salário como servidor público municipal, a partir de 

completado 01 (um) ano de exercício, até o limite de 70%. Citado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP contesta alegando, prescrição quinquenal, e, no 

mérito, inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/01, 

consistente na ausência de dotação orçamentária referente ao pagamento 

de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169, § 1º, 

da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101/2000. Eis o resumo 

dos fatos relevantes. Decido. Com efeito, nos termos do art. 1º do Decreto 

20.910/32, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas da fazenda pública 

municipal, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Assim, 

ACOLHO a preliminar suscitada e, considerando que a propositura da 

presente ação se deu aos 12/04/2017, DECLARO PRESCRITOS os 

créditos anteriores a 12/04/2012. Inexistindo outras questões prévias, 

passo ao exame do mérito. Em que pese as razões formuladas pelo 

requerido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a 

ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento de benefício 

pecuniário a ser incorporada na remuneração do servidor público apenas 

no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem, no caso, a 

gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada, mas não nos 

subsequentes. A propósito: “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: 

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE 

A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA 

CONSTITUIÇÃO.(...) 2. Interpretação dos incisos I e II do par. Único do art. 

169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que 

cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu 

processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna 

inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas 

não no subsequente.(...)? (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) 

(grifos meus).?Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais n. 

11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores 

públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º, 

37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da 

isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de 

prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). (...) 7. A ausência de 

dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a 

declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua 

aplicação naquele exercício financeiro. Ação direta não conhecida pelo 

argumento da violação do art. 169, § 1º,da Carta Magna. (...)? (ADI 

3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos meus).Ressalte-se que, não se 

pode sustentar a ausência de previsão orçamentária nos anos seguintes 

à edição da lei, uma vez que a mesma estava presente inicialmente. Por 

fim, a suspensão do pagamento do vale-alimentação, em face de uma 

suposta necessidade de adequação aos limites de despesa impostos pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, não se sustenta, uma vez que a situação 

não se amolda às hipóteses previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 169 

da Constituição Federal. Isto posto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Brasília, 03 de agosto de 2010.Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI- Relator (STF - AI: 779288 RS, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/08/2010, Data de Publicação: 

DJe-155 DIVULG 20/08/2010 PUBLIC 23/08/2010).” Portanto, não há 

falar-se em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 663/2001 por ofensa 

ao disposto nos incisos do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal, 

pois, como anteriormente demonstrado, a falta de autorização da despesa 

na lei de diretrizes orçamentárias não contraria o texto da lei em si, mas 

tão somente a execução desta no mesmo exercício financeiro. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

perseguidas encontrem vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Conquanto a Lei Complementar 

Federal 101/2000 tenha imposto limites de gastos aos três Poderes do 

Estado nas três esferas da federação, segundo entendimento firmado 

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes públicos não 

podem servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos 

à percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 
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precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido” (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). Incabível, portanto, a tese de inconstitucionalidade arguida 

pelo réu. Pois bem. O direito objeto dos pedidos formulados na inicial 

restava previsto nos artigos 17 e seguintes da Lei 568/99, com as 

alterações da Lei 663/2011, nos seguintes termos: “Art. 17- Os servidores 

efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, 

exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será 

submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 

2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após 

efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o 

competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será 

encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente 

ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão 

verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e 

corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São 

os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão 

funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da 

remuneração dos servidores efetivos: I - Linha Atuarial Vertical 

(coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a) 0.02 b) 

0.04 c) 0.06 d) 0.08 e) 0.10 f) 0.12 g) 0.14 h) 0.16 i) 0.18 j) 0.20 k) 0.22 l) 

0.24 m) 0.26 n) 0.28 o) 0.30 p) 0.32 q) 0.34 r) 0.36 s) 0.38 t) 0.40 u) 0.42 

v) 0.44 x) 0.46 w) 0.48 y) 0.50 z) 0.52 a.1) 0.54 b.1) 0.56 c.1) 0.58 d.1) 

0.60 e.1) 0.62 f.1) 0.64 g.1) 0.66 h.1) 0.68 i.1) 0.70 (...) Art. 20 - Para ser 

elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor: I - 

Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. II - 

Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de 

Merecimento” Consoante se extrai da norma retro transcrita, para 

implementação anual do benefício almejado o servidor público municipal 

deveria preencher 2 (dois) requisitos, quais sejam, um ano de efetivo 

exercício laboral, bem como obter pontuação mínima de 50 pontos em 

boletim de merecimento, posteriormente examinado por uma comissão 

avaliadora responsável por emitir parecer favorável ou contrário à 

concessão. No caso, conforme termo de posse e holerites que instruem a 

inicial, a parte autora comprovou o cumprimento do requisito temporal, não 

sendo possível a demonstração de atendimento do requisito subjetivo ante 

a inércia do promovido em cumprir o disposto na norma instituindo boletim 

de merecimento e comissão avaliadora. Ora, não pode o servidor arcar 

com a consequência da omissão da administração pública no cumprimento 

de suas atribuições, pois, se ao contrário, a ausência de iniciativa do 

Município em formar a referida Comissão, prevista e regulamentada em lei, 

premiaria a inércia do Executivo Municipal em detrimento do direito 

subjetivo da parte autora. Destarte, a não submissão à Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional não tem o condão de impedir a 

progressão do servidor público, haja vista que, compete ao recurso 

humano organizar, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela 

omissão da Administração Pública. Nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA 

– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] A omissão da Administração, no 

que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando 

preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os requisitos estampados 

na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 

[...] (Apelação / Remessa Necessária 14540/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

28/04/2017).” Desta feita, muito embora estejam prescritos os créditos 

anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, o cômputo do 

percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento terá início 

um ano após a data do efetivo exercício na classe em que o servidor 

pertence. No caso, considerando que a parte autora foi empossada no 

público municipal exercido em 17/02/1994, conforme termo de posse que 

instrui a inicial, o direito ao benefício pleiteado passa a incidir sobre sua 

remuneração a partir de 01/01/2002, quando se iniciaram os efeitos 

financeiros da Lei nº 663/2001, conforme previsto em seu art. 10. Não 

obstante, o termo final do direito à progressão funcional vertical é a data 

da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os 

capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, vide: “LEI nº 

1737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012. Revogam-se os Capítulos V, VI e VII 

da Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e dá outras providências. Art. 

1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 

1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa 

da Prefeitura Municipal. Art. 2º Fica revogado o Capítulo V - Do Plano de 

Carreiras e dos Cargos, compreendendo do art.14 ao art. 15, da Lei nº 

568/99. Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99. Art. 4º Revoga-se 

na íntegra o Capítulo VII - Do Boletim de Merecimento, compreendendo do 

art. 32 ao art. 49, da Lei nº 568/99. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.” Assim, por 

todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, e: a) RECONHEÇO o 

direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira, com 

incorporação nos seus vencimentos do respectivo adicional por 

antiguidade e merecimento a partir de 01/01/2002, e, considerando a 

entrada em vigor da Lei nº 1737/2012 e a prescrição quinquenal do direito 

de cobrança, CONDENO o promovido ao pagamento do crédito vigente 

entre 12/04/2012 e 23/11/2012; b) Segundo entendimento consolidado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947, com repercussão 

geral, o índice de correção monetária sobre o crédito deve ser o IPCA-E, 

ao passo que os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa 

de 1% ao mês, até 29-06-2009, e, a partir de então, o índice oficial de 

remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, na forma do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem 

custas e honorários, vide 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1006546-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI 

FRANCISCO DE OLIVEIRA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Observo, por oportuno, que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios e limites previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

Fonaje. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SUELI 

FRANCISCO DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia 

dos autos cinge-se à existência do direito da parte autora à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 
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merecimento. Narra a requerente que, mediante concurso público, integra 

o quadro de servidores públicos efetivos do promovido com exercício do 

cargo ocupado desde 13/05/2015. Contudo, durante o período laboral 

nunca recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento devido 

por cada ano de efetivo exercício. Citado, o réu contesta alegando, 

preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, e, no mérito, 

inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, bem 

como sua revogação expressa pela Lei nº 1.604/2011, que substituiu a Lei 

nº 254/1993. Eis o resumo dos fatos relevantes. Decido. Em observância 

ao princípio da primazia do mérito, insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, 

e, por não vislumbrar causa impeditiva, relego à análise das questões 

preliminares e passo ao julgamento do pedido. Pois bem. O benefício 

pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto nos artigos 16 e 

seguintes da Lei nº 568/1999, com redação dada pela Lei nº 663/2001. 

Todavia, tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 

1.737/2012, vigente desde 23/11/2012, verbis: “Lei nº 1737, de 23 de 

novembro de 2012. Revogam-se os Capítulos V, VI e VII da Lei nº 568/99, 

de 25 de outubro de 1999, e dá outras providências. (...) Art. 3º Fica 

revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do 

art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.” Logo, quando a requerente passou a 

exercer cargo público efetivo como servidora do promovido aos 

13/05/2015 o pretenso direito ao recebimento do fatídico adicional por 

antiguidade e merecimento não mais subsistia, eis que revogado desde 

23/11/2012, sendo a rejeição do pedido inicial, portanto, medida que se 

impõe. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, por JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios, vide 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, §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: 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007180-95.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIELZA BRANCO AYALA 

CURVO MUNIZ REU: 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 MARIELZA BRANCO AYALA CURVO MUNIZ em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em 

exercício em 12/06/1998 para o quadro efetivo. 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 19/07/2018, 

encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido 

o lapso temporal de cinco anos, desde a restruturação da sua carreira até 

o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011147-85.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANDRES MAXIMO MOLINA 

LOPEZ REU: 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 ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ em desfavor 

de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial 

sustenta que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

16/08/2006 para o quadro efetivo no cargo de PROFESSOR, Referência 

CE-30 H. 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 
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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 27/09/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. DISPOSITIVO 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-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA MARTINS DA 

SILVA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

padeiro, Referência CE-08, conforme termo de posse e de entrada em 

exercício datada de 07/10/2003. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP 

suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no 

mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma 

não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

17/04/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

DESENTRANHE-SE o documento de id nº 15059009 eis que estranho aos 

autos. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE SIQUEIRA 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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DENIZE SIQUEIRA DE 

SOUZA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

professora com lic. plena em ciências 20h, Referência CE-20, conforme 
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termo de posse e de entrada em exercício datada de 01/09/2006. Por seu 

turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou prescrição e no mérito pela 

improcedência. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do STF, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário nº 

561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV quando o 

cargo do agente público passar por uma reestruturação remuneratória. 

Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 

reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 

Públicos deste Município. Portanto, até referida data haverá a incidência da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso. Após a 

reestruturação da carreira não há que se falar na incidência do reajuste 

de 11,98%, pois a defasagem na conversão da URV para o Real foi 

sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do Decreto nº 

20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

01/06/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004499-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DIVINO ALVES 

MIRANDA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

agente de serviço de saúde, Referência CE-07, conforme termo de posse 

e de entrada em exercício datada de 01/08/2005. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, 

prescrição e no mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em 

razão da mesma não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 

26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que 

se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na 

conversão da URV para o Real foi sanada com a reestruturação da 

carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 
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edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 25/04/2018, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de fisioterapeuta, Referência CE-24, conforme 

termo de posse e de entrada em exercício datada de 02/09/2002. Por seu 

turno o MUNICÍPIO DE SINOP foi regularmente citado via Sistema PJe 

conforme intimação (664965) com registro de leitura automática em 

11/09/2017 às 23h59min59s. Contudo deixou de ofertar contestação. 

Entretanto, inviável a incidência dos efeitos da revelia em virtude do 

disposto no art. 345, inciso II do CPC. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

30/01/2017, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003995-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FERREIRA DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

MARGARIDA FERREIRA DOS PASSOS em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de técnico de higiene bucal, Referência QC-013, 

conforme termo de posse e de entrada em exercício datada de 

12/06/1998. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de 

impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito pela improcedência. 

REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma não afetar a análise do 

mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do STF, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário nº 

561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV quando o 

cargo do agente público passar por uma reestruturação remuneratória. 

Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 

reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 

Públicos deste Município. Portanto, até referida data haverá a incidência da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso. Após a 

reestruturação da carreira não há que se falar na incidência do reajuste 

de 11,98%, pois a defasagem na conversão da URV para o Real foi 

sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do Decreto nº 
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20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

10/04/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

ROSIMERY CASTRO SANTANA em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de zelaora, Referência CE-02, conforme termo de 

posse e de entrada em exercício datada de 03/07/2009. Por seu turno o 

MUNICÍPIO DE SINOP foi regularmente citado via Sistema PJe conforme 

intimação (664963) com registro de leitura automática em 11/09/2017 às 

23h59min59s. Contudo deixou de ofertar contestação. Entretanto, inviável 

a incidência dos efeitos da revelia em virtude do disposto no art. 345, 

inciso II do CPC. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do STF, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário nº 

561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV quando o 

cargo do agente público passar por uma reestruturação remuneratória. 

Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 

reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 

Públicos deste Município. Portanto, até referida data haverá a incidência da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso. Após a 

reestruturação da carreira não há que se falar na incidência do reajuste 

de 11,98%, pois a defasagem na conversão da URV para o Real foi 

sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do Decreto nº 

20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

31/01/2017, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Sentença 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:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SILVIA PAULUK em 

face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos 

autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de zeladora, 

Referência CE-02, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 18/02/2008. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou 

preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito pela 

improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma não afetar 

a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do 

STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário 

nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV 

quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

22/08/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005549-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE 

APARECIDA DA COSTA KUZMINSKI. 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. ELIANE 

APARECIDA DA COSTA KUZMINSKI ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se ao direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à 

gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou a requerente exercer o 

cargo público municipal efetivo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, com 

entrada em exercício em 01/02/2012. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 

ano de efetivo exercício. Em sede de contestação o requerido, 

preliminarmente, impugnou o valor da causa e suscitou prescrição da 

pretensão autoral. No mérito, arguiu a inconstitucionalidade das Leis 

municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, bem como sua revogação 

expressa pela Lei nº 1.604/2011, que substituiu a Lei nº 254/1993. Pois 

bem. Consoante o disposto no art. 488 do CPC, relego à análise das 

questões prévias e passo ao exame do mérito. Segundo a Legislação 

Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no 

art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos 

foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso 

concreto dos autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 e, 

pelo requisito legal, somente faria jus à percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da 

função pública, o que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal 

benefício foi revogado em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, 

a promovente não cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e honorários 

advocatícios, vide 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, §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: 1007482-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE INEZ GIOVELLI ROSSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ORAIDE INEZ 

GIOVELLI ROSSATO em face de MUNICÍPIO DE SINOP e INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA 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. Ressai dos 

autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de monitora de 

creche, conforme termo de posse e de entrada em exercício datada de 

26/05/1994. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de 

impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito pela improcedência. 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT -PREVISINOP sustentou ocorrência de prescrição e no mérito 

pela improcedência REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma não 

afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

26/07/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

INTIME-SE a promovida INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP da presente 

sentença eis que, por ocasião da exoneração da advogada habilitada nos 

autos (id nº 17569636) não houve indicação do(a) novo(a) patrono(a) que 

lhe substituirá; bem como consigne-se para que, no prazo de 10 dias 

efetue a regularização de sua representação processual. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ISAAC PEREIRA DA 

SILVA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

pedreiro, Referência NM-24, conforme termo de posse e de entrada em 

exercício datada de 17/05/1994. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP 

suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no 

mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma 

não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 258 de 579



Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

28/09/2017, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SALETE MARIA 

MATTANA TESTA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de prof. com lic. plena em pedagogia 40h, 

Referência CE-20-6, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 02/08/2005. Por seu turno o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

SINOP suscitou prescrição e no mérito pela improcedência. Da Prescrição 

Em 26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial 

ao Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que 

se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na 

conversão da URV para o Real foi sanada com a reestruturação da 

carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 15/04/2017, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. INTIME-SE a promovida INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DE SINOP da presente sentença eis que, por ocasião da 

exoneração da advogada habilitada nos autos (id nº 17571323) não houve 

indicação do(a) novo(a) patrono(a) que lhe substituirá; bem como 

consigne-se para que, no prazo de 10 dias efetue a regularização de sua 

representação processual. Deixo de condenar a promovida no pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009499-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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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. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

MARINEIDE ALVES DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de monitora de creche, Referência CE-06, 

conforme termo de posse e de entrada em exercício datada de 

14/02/2000. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP foi regularmente citado 

via Sistema PJe conforme intimação (664703) com registro de leitura 

automática em 11/09/2017 às 23h59min59s. Contudo deixou de ofertar 

contestação. Entretanto, inviável a incidência dos efeitos da revelia em 

virtude do disposto no art. 345, inciso II do CPC. Da Prescrição Em 

26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que 

se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na 

conversão da URV para o Real foi sanada com a reestruturação da 

carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 08/08/2017, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por 

RECONHECER a ocorrência de PRESCRIÇÃO para JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA NIEDO ZUBLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

MARIA CECILIA NIEDO ZUBLER em face de MUNICÍPIO 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. Ressai dos autos que a parte Promovente foi 

aprovada para o cargo de fonoaudióloga, Referência CE-20, conforme 

termo de posse e de entrada em exercício datada de 05/02/2004. Por seu 

turno o MUNICÍPIO DE SINOP foi regularmente citado via Sistema PJe 

conforme intimação (664965) com registro de leitura automática em 

11/09/2017 às 23h59min59s. Contudo deixou de ofertar contestação. 

Entretanto, inviável a incidência dos efeitos da revelia em virtude do 

disposto no art. 345, inciso II do CPC. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 
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APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

30/01/2017, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLECI TEREZINHA DE 

PAULA em face de MUNICÍPIO 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. 

Ressai dos autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de 

zeladora, Referência CE-02, conforme termo de posse e de entrada em 

exercício datada de 18/09/2006. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP 

suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no 

mérito pela improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma 

não afetar a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o 

plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso 

Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção 

da URV quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

20/04/2018, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-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 (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROBSON GOMES DE 

SA em face de MUNICÍPIO 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 
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quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito. Ressai dos 

autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de enfermeiro, 

Referência CE-23, conforme termo de posse e de entrada em exercício 

datada de 03/11/2009. Por seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou 

preliminar de impugnação ao valor da causa, prescrição e no mérito pela 

improcedência. REJEITA-SE a PRELIMINAR em razão da mesma não afetar 

a análise do mérito do feito. Da Prescrição Em 26/09/2013, o plenário do 

STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário 

nº 561836/RN, fixando como marco final para a percepção da URV 

quando o cargo do agente público passar por uma reestruturação 

remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de 

Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até referida data 

haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em 

cada caso. Após a reestruturação da carreira não há que se falar na 

incidência do reajuste de 11,98%, pois a defasagem na conversão da 

URV para o Real foi sanada com a reestruturação da carreira. O art. 1º do 

Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Todavia, no 

acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, com 

repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo prescricional 

quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença 

proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 iniciar-se-á a partir do momento 

em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados. No caso da Comarca de Sinop/MT referida 

reestruturação iniciou-se com a edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de 

dezembro de 2011. A presente demanda foi ajuizada originalmente em 

03/10/2017, após o prazo quinquenal considerando-se a edição da Lei 

Municipal nº 1.604/ 2011. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso II, do CPC, hei por RECONHECER a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290731 Nr: 2754-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO VITORINO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Código n° 290731

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Ação Penal movida contra LEONARDO VITORINO DE CARLI, 

devidamente qualificados nos autos, para apuração do crime tipificado no 

artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº. 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro).

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, a qual foi aceita pelo acusado (fl. 

73).

À fl. 131 o parquet pugnou seja declarada extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que este cumpriu integralmente as condições que lhes 

foram impostas.

É o relatório. Decido.

Noto que após a concessão do benefício da suspensão condicional do 

processo não houve qualquer alteração posterior, seja prorrogação ou 

revogação do benefício.

 Diante disto, segundo consta dos autos, foram cumpridas as condições 

impostas naquela ocasião, bem como decorrido o lapso temporal exigido, 

sem que houvesse situações desfavoráveis ao beneficiado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO VITORINO DE CARLI, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o seu 

arquivamento, após as devidas comunicações e anotações.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328814 Nr: 8689-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HENRIQUE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração 

fática-jurídica favorável ao acusado, após a decisão que decretou a 

segregação cautelar, bem como ante a inexistência de excesso de prazo 

no trâmite do presente feito, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado VANDERLEI HENRIQUE COSTA.No mais, prossiga-se no 

cumprimento da expedição do necessário para a realização do ato outrora 

designado nos autos.Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371477 Nr: 17555-41.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, 

DAVI DIAS AGUIAR, ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI DIAS AGUIAR, Cpf: 06195609161, 

Rg: 2781846-2, Filiação: Elisangela Dias Aguiar e Gelson Juliao, data de 

nascimento: 19/02/1999, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

solteiro(a), estudante, desempregado/desocupado/casei, Telefone 

9611-1795. 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 
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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.

Despacho: Vistos,Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando os acusados DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, como 

incurso no artigo 121, §2º, inciso I e IV, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29, 

caput, todos do Código Penal; art. 330, do Código Penal; art. 12, da Lei nº 

10.826/03 e art. 33, da Lei nº 11.343/06; e os acusados DAVI DIAS 

AGUIAR e ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES nas penas dos 

artigos 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29, caput, 

todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90.Citem-se os 

acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de Processo Penal. 

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, informá-los-ão de que serão assistidos pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP.Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, 

requerer suas intimações.Proceda-se a comunicação do recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de onde se originou o inquérito policial, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

nos termos art. 1373, inciso III da CNGC.No tocante ao item “3”, defiro-o, 

determinando que se oficie a Douta Autoridade Policial para que seja 

providenciada a juntada aos autos, com especial urgência, do laudo de 

exame de corpo de delito realizado pela vítima (fls. 61), bem como do auto 

de constatação no local do crime.Igualmente, oficie-se à Autoridade Policial 

para que seja instaurado caderno investigativo complementar, a fim de se 

apurar o crime de incêndio relatado no Boletim de Ocorrência da Polícia 

Militar nº 2019.369614.

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, GABRIELI CRISTINA DE 

PAULO FAGUNDES, digitei.

Sinop, 28 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311532 Nr: 15533-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MINA DA SILVA BORGES, FERNANDA 

MARQUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:

 Código nº. 311532

Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. 235, dá-se vista ao Parquet para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 19503-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Davi Maciel dos 

Santos - OAB:19953/0

 Código n° 252295

Vistos,

 Considerando a petição de fls. retro, prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 198507 Nr: 1410-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MENDES DE ANDRADE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, 

RANNIER F. CAMILO - OAB:OAB/MG 130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para ABSOLVER o acusado JUAREZ MENDES DE ANDRADE 

SOBRINHO, brasileiro, convivente, supervisor administrativo, natural de 

Campoere/SC, nascido aos 04/04/1964, filho de Osmi Mendes de Andrade 

e Maria Duarte Fagundes, residente e domiciliado na Rua Piau, n° 130, 

Camping Club, nesta cidade de Sinop/MT, das sanções previstas no artigo 

302, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal.Não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, promova-se as 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 260632 Nr: 20836-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Vistos,

 Considerando o teor do e-mail de folha retro, a qual noticia a designação 

de audiência que se realizará no Juízo da Segunda Vara Criminal de 

Maringá para a oitiva da testemunha HUDSON JOSÉ DE LORENA NÉIA, 

cancelo a audiência outrora designada. Dê-se baixa no agendamento do 

ato.

Em tempo, expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha FRANCISCO APARECIDO FRANKLIN 

DA SILVA, no endereço indicado pelo Parquet à fl. 274/274-vº.

Intime-se a Defesa do acusado via DJE, para que tome ciência da decisão 

prolatada.

Por fim, com o retorno das missivas expedidas, dê-se vista às partes para 

a apresentação dos memoriais. Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 269340 Nr: 9365-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PATRICK BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23.089/O

 Ação Penal - Código Apolo 269340.

Vistos em correição.

 Considerando que o acusado Klesio Aurelio Santos Conceição não foi 

localizado nos endereços constantes nos autos (fls. 108 e 117), 

determino a sua citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, artigo 396), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o 

que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, 
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artigo 396-A).

Conforme disposto no parágrafo único do artigo 396 do CPP, o prazo para 

a defesa (art. 396, caput) começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, nem constituir 

advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo assinalado 

no edital de citação.

Expeça-se o necessário e, certificando-se a citação e o 

não-comparecimento, determino o desmembramento dos autos em relação 

a ele, seguindo estes, doravante, somente em relação ao acusado 

Jonathan Patrick Bueno. Nos autos formados, junte-se cópia também desta 

decisão e, após, voltem-me conclusos.

De outra banda, em análise à defesa preliminar apresentada pelo acusado 

Jonathan Patrick Bueno às fls. 73/80, inexistem quaisquer das hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Fevereiro de 

2020, às 14h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado e o seu advogado sobre a data da audiência 

designada.

Intimem-se as vítimas e as testemunhas, devendo constar no mandado 

que deverão trazer seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 01 de Abril de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179313 Nr: 76-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO, JOEL 

MERTIG, JEFERSON LUCIO SCHMITTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO, Cpf: 

00091916151, Rg: 1658371-0, Filiação: Ana de Oliveira Prado, data de 

nascimento: 19/10/1981, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a), 

doméstica, diarista, zeladora, Telefone (66) 9 9620-9419. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA RÉ NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, compareça à Secretaria da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, no endereço do fórum, para informar seus dados 

bancários e o seu CPF para a restituição do valor depositado à fl. 55. A ré 

fica desde já advertida de que caso não compareça no prazo assinalado, 

o valor será doado ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 179313 Vistos. O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, com base nas informações contidas em Inquérito Policial, 

ofereceu denúncia contra Jeferson Lúcio Schmit (qualificado nos autos às 

fls. 30/32) e Joel Mertig (documento de identificação à fl. 29), 

incursionando-os nas penas do artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código 

Penal e Neidemar de Oliveira Prado (qualificada nos autos às fls. 16/18), 

como incursa nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. A 

denúncia foi recebida em 16.01.2013 (fls. 76/76-verso). Em 25.04.2018 

(fls. 232/242) foi prolatada sentença, condenando a acusada Neidemar no 

artigo 180 do Código Penal, com pena fixada em 01 (um) ano e 01 (um) 

mês de reclusão, o acusado Joel no artigo 155, §4°, incisos I e IV do 

Código Penal, com pena fixada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e o acusado Jeferson no artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código 

Penal, com pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 21.05.2018 

(fl. 248). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Penal na qual Neidemar de Oliveira Prado foi 

condenada à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de 

reclusão pela prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal. 

Operou-se, no presente caso, a prescrição retroativa, pois, 

encontrando-se o lapso prescricional pela aplicação do inciso V do artigo 

109, do Código Penal, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a 

sentença, permeou prazo superior àquele previsto para a prescrição 

encontrada pela pena em concreto, tendo a condenação transitada em 

julgado para o Ministério Público. Nessa senda, levando-se em 

consideração a pena privativa de liberdade aplicada, ajustando-a aos 

prazos prescricionais aventados no artigo 109, do Código Penal, chega-se 

ao lapso prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do 

referido dispositivo legal. Ocorre que entre o recebimento da denúncia 

(16.01.2013 - fls. 76/76-verso) e a prolação da sentença (25.04.2018 - fls. 

232/242), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, ou seja, prazo superior 

ao estipulado para reconhecer a prescrição pela pena aplicada em 

concreto (sentença). No que tange à pena de multa, verificando-se o 

artigo 114, II, do Código Penal, crível reconhecer-se, igualmente a 

ocorrência da prescrição. Posto isso, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, 

V c/c artigo 110, § 2.º, todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade 

de Neidemar de Oliveira Prado, em relação ao delito previsto no artigo 180, 

do Código Penal. Após o trânsito em julgado, restitua-se à acusada 

Neidemar o valor depositado à fl. 55, pago a título de fiança, a qual deverá 

ser intimada pessoalmente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe 

seus dados bancários e o seu CPF para a restituição do numerário. Acaso 

não localizada, intime-se a acusada por edital e, transcorrido o prazo de 

90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) sem comparecimento/manifestação, 

determino seja o numerário doado para o Conselho da Comunidade desta 

Comarca, com as cautelas de praxe. Comuniquem-se aos órgãos de 

informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a 

Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º, procedendo-se 

às baixas e anotações de vezo em relação à acusada Neidemar. Diante do 

trânsito em julgado da sentença em relação ao acusado Joel, extraia-se a 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo das 

Execuções Penais. No mais, recebo o recurso de apelação interposto pela 

defesa do acusado Jeferson à fl. 243, pois tempestivo, o que foi 

certificado à fl. 249. Dê-se vista ao recorrente para, no prazo legal, 

apresentar suas razões e, após, ao recorrido para apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto, nos termos do artigo 600, do Código 

de Processo Penal. Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos 

do artigo 346, da CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso interposto. 

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Sinop, 16 de agosto de 2018. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 28 de janeiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 292206 Nr: 3607-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIN FENNER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Ação Penal - Código Apolo 292206

Vistos.

Diante do consignado na manifestação do Ministério Público, defiro o 

pedido às fls. 120/120-verso, devendo a Sra. Gestora expedir carta 

precatória à Comarca de Sorriso/MT para inquirição da vítima, consignando 

na missiva apenas o seu numeral telefônico, acompanhado de cópia da 

certidão à fl. 121 para ciência da situação pelo Juízo deprecado, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Com a devolução e juntada da missiva, dê-se vista às partes para 

apresentação dos memoriais finais, iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 21 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 373341 Nr: 1202-86.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 373341

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

Carlos Antônio dos Santos, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção 

de sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos para responder ao 

processo em liberdade (fls. 02/11).

O Ministério Público se manifestou às fls. 19/19-verso.

À fl. 21 consta declaração da vítima lavrada na Secretaria deste Juízo, 

requerendo a liberdade do indiciado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando o atual cenário fático-jurídico dos autos, verifico ser o caso de 

revogar a constrição cautelar do indiciado, pois, diante das declarações 

firmadas à fl. 21, inexistem elementos indicativos de que a sua liberdade 

gere perigo concreto à vítima, estando ausente um dos elementos 

autorizadores da custódia preventiva.

Outrossim, o acusado é primário (fl. 20), possui emprego lícito e residência 

fixa (fl. 14), inexistindo razão para manutenção da sua segregação 

cautelar.

Desse modo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada a 

Carlos Antônio dos Santos.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-o em liberdade se não estiver 

segregado por outro motivo.

Trasladem-se cópias desta decisão e do alvará devidamente cumprido aos 

autos Código Apolo 373261.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado.

Intime-se a vítima, nos termos do artigo 21, da Lei 11.340/06.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 29 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304139 Nr: 10939-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Aguarde-se a 

devolução da Carta Precatória expedida à fl. 64 para a inquirição da vítima. 

Transcorrido o prazo fixado na missiva e/ou cumprida e devolvida, 

certifique-se nos termos do artigo 222, §2º, do CPP e dê-se vista às 

partes para apresentação de memoriais finais, iniciando-se pelo Ministério 

Público. Determino que, alcançado o dia 17.02.2020, seja oficiado ao Juízo 

Deprecado solicitando a devolução da Carta Precatória expedida para 

oitiva da vítima. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme eu, 

Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 245619 Nr: 15597-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE BARBOSA LEMES, WELLISON 

HENRIQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 Ação Penal – Código Apolo 245619

Vistos.

A Lei n. 13.964/19 dentre suas inovações no direito brasileiro previu o 

acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), cuja proposta tem 

natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é 

discricionária do Ministério Público quanto à necessidade e suficiência 

para reprovação e prevenção do crime.

 Trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público.

Assim, feita a análise, neste momento, tão somente, da pena mínima 

atribuída ao delito apurado nestes autos, determino o seu envio ao 

Ministério Público para avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos 

legais do artigo 28-A, do CPP e, se for o caso, propor aos acusados o 

acordo de não persecução penal, com os consectários da novel 

legislação.

Diante do determinado acima, cancelo a audiência designada à fl. 97, 

ficando prejudicada a análise do pleito à fl. 126.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 29 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366885 Nr: 14642-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Vistos em correição.

Reporto-me a decisão proferida em 18.11.2019 (fls. 59), que determinou a 

notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, por escrito, no 

prazo legal (art.55 da Lei nº 11.343/2006).

Notificado, o denunciado apresentou defesa prévia em 17.01.2020 (fls. 

62/65), não arguindo preliminares e arrolando as mesmas testemunhas da 

acusação.

Por ora, preenchidos os requisitos do art.41, do CPP, com fundamento no 

art.56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público em 04.11.2019 (fls. 04/05 e 58), dando o denunciado Moacir 

Ferreira como incurso no art.33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Designo audiência de instrução e julgamento para 20.02.2020 

(quinta-feira), às 14:45 horas.

Cite-se o réu, intimem-se pessoalmente, por mandado, a testemunha 

Neimar da Rosa Mazetto (fls. 16/17) e os IPC´s Luis Fernando Morais 

Bayma e Claudevan Alves dos Santos (fls. 12/15), observando-se o 

disposto no art.221, §3º, do CPP.

Requisite-se à autoridade policial o laudo pericial definitivo referente ao 

entorpecente apreendido (f. 29).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 367111 Nr: 14790-97.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FARIAS, GILMAR DA SILVA 

SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Por ora, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, com fundamento 

no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 08.10.2019 (fls. 04/05 e 83/84), dando os 

denunciados Rosilene Farias e Gilmar da Silva Scheffer como incursos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 265 de 579



nos arts. 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.Designo 

audiência de instrução e julgamento para 18.02.2020 (terça-feira, às 14:45 

horas.Considerando que o réu Gilmar da Silva Scheffer está preso na 

penitenciária local, distante aproximadamente 25Km (vinte e cinco 

quilômetros), sendo notórias as dificuldades de deslocamento e escolta, 

em razão da escassez de recursos materiais e humanos, sobretudo 

visando otimizar a utilização dos recursos públicos e em homenagem aos 

princípios da economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII 

e 37), determino que seu interrogatório seja realizado por 

videoconferência, observando-se o disposto no artigo 185, §§ 2º a 5º, do 

CPP.Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência de interrogatório do réu preso, a fim de 

que adote as providências necessárias, notadamente disponibilização de 

instalações e equipamentos próprios para a realização do ato 

(videoconferência) e linha telefônica para garantir a comunicação entre o 

acusado e seu defensor (art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando link e 

senha de acesso ao Sistema “lifesize”.Citem-se os réus e intimem-se 

pessoalmente, por mandado, os agentes prisionais Antonio Carlos Lemos 

e Sandra Ferreira de Lima (f. 05), nos termos do art. 221, § 3º, do CPP c.c. 

980, § 1º, da CNGC/MT, podendo os agentes prisionais ser ouvidos pelo 

mesmo recurso tecnológico (videoconferência), caso estejam de serviço 

na penitenciária na data e horário da audiência.Cumpra-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358499 Nr: 9217-78.2019.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIST, GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que, em conformidade com as disposições do art. 405 da CNGC, 

providencie a juntada de tradução juramentada da carta rogatória, da 

inicial e de sua emenda.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 21408-68.2017.8.11.0002 – CÓDIGO 514657

INTIMAÇÃO DA DRA. ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI, OAB/MT 

Nº 12.929, para que tomem ciência que o processo n. º 

21408-68.2017.8.11.0002 – CÓDIGO 514657, da Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na 

caixa 1397, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado via 

protocolo geral, em 27/01/2020.

Processo n. º 8940-43.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 395691

INTIMAÇÃO DO DR. FILIPE MENEGUETI, OAB/MT N.º 26.428, para que tome 

ciência que o processo n. º 8940-43.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 395691, 

da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 957, encontra-se disponível na Central de 

Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolada em 28/01/2020.

Processo n. º 7641-26.2018.8.11.0002 – CÓDIGO 535688

INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO, OAB/MT N.º 

11.997, para que tome ciência que o processo n. º 

7641-26.2018.8.11.0002 – CÓDIGO 535688, da Vara Especializada em 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1373, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolada em 27/01/2020.

Processo n. º 23424-97.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 375552

INTIMAÇÃO DO DR. MARCO ANDRE HONDA FLORES, OAB/MT N.º 9708 A, 

para que tome ciência que o processo n.º 23424-97.2014.8.11.0002 – 

CÓDIGO 375552, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 44, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolada em 24/01/2020.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 DIRETORIA DO FORO

 PORTARIA N. 26/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o que disposto na Portaria n. 682/2016/PRES, de 2.12.2016, 

sobre a documentação necessária ao procedimento nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências;

 Considerando o teor do Ofício n. 002/2020-GAB, de 29.1.2020, subscrito 

pelo Exmo. Sr. Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, Juiz de Direito da 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública;

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora LETÍCIA SILVA SOUZA PINHO , para exercer 

as funções de Assessora de Gabinete II PDA-CNE VIII, do Juiz de Direito 

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, com efeitos a partir da data 

da assinatura do termo de posse e compromisso e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008343-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA (REQUERENTE)

CLEOMAR NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

FERNANDO AUGUSTO NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012-O (ADVOGADO(A))

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRESCENCIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1008343-52.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Certifico que, nesta data 

junto a estes autos a resposta de Oficio n° 771 /2019 enviado ao Brasilcap 

Capitalização S.A , que segue em anexo. Pelo exposto intimo a parte 

autora manifestar-se no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 

2020 JOANA DARC RAMOS DE MORAES Analista Judiciária SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008343-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA (REQUERENTE)

CLEOMAR NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

FERNANDO AUGUSTO NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012-O (ADVOGADO(A))

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRESCENCIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1008343-52.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Certifico que, nesta data 

junto a estes autos a resposta de Oficio n° 771 /2019 enviado ao Brasilcap 

Capitalização S.A , que segue em anexo. Pelo exposto intimo a parte 

autora manifestar-se no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 

2020 JOANA DARC RAMOS DE MORAES Analista Judiciária SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

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

Processo Número: 1010975-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. (REU)

F. V. C. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1010975-51.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.808,76; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão]; Certifico 

que, diante da contestação apresentada, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 

2020 ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

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

Processo Número: 1003686-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. C. D. G. (AUTOR(A))

J. H. D. C. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE DE ARRUDA CAMPOS OAB - 043.254.921-86 

(REPRESENTANTE)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1003686-33.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.537,59; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que, em face a proposta de pagamento do debito feita pelo 

executado no id.27591276 , intimo a parte autora para manifestar-se. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020 SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012892-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Z. G. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ZEILA GUIMARÃES SOARES 

DE SOUSA requer a interdição de WOLNEY AFONSO DE SOUSA, 

alegando, em suma, que é esposa do interditando e que este é portador de 

quadro demencial de Alzheimer - CID – G30-, sendo incapaz de responder 

aos atos da vida civil, conforme parecer médico lavrado pelo Dr. Pedro de 

Miranda Martins, CRM – MT 3033. Requer a procedência do pedido com o 

decreto da interdição e a sua nomeação como curador. Com a inicial 

vieram os documentos constantes dos ids.º 24069494, 24069497, 

24069499, 24069502 e 24069507. Vieram-me os autos conclusos É a 

síntese. FUNDAMENTO E DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade 

sofrida pelo interditando, bem como sua incapacidade de gerir os próprios 

negócios, restou comprovada, ainda que perfunctoriamente, por 

intermédio da documentação acostada aos autos. Dessa forma, conclui-se 

que o interditando não possui condições de reger sua própria pessoa e 

praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o represente ou 

assista. Há prova de que o interditando foi submetida a exames médicos, 

pelo que se concluiu que necessita da ajuda e atenção de terceiros. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. DEMÊNCIA DECORRENTE DE 

ALZHEIMER. INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. 

INCOMPATIBILIDADE DE INTERESSES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

interdição deve estar sempre fundamentada em prova incontestável 

acerca da ausência de condições físicas ou psicológicas do interditando. 

2.Demonstrada por provas robustas a incapacidade de a interditanda 

praticar todos os atos da vida civil, por padecer de patologia de sistema 

nervoso central, do tipo demência de Alzheimer, a interdição é medida que 

se impõe. 3. Em razão da incompatibilidade de interesses entre a 

recorrente e a interditanda, afasta-se a pretensão de curatela 

compartilhada. 4.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. 

(Acórdão n.1125928, 20170110044585APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 

26/09/2018. Pág.: 185/191). A Tutela de urgência (GÊNERO) pode ser 

antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os seguintes requisitos: · 

Probabilidade do direito (fumus boni iuris): confrontação das alegações e 

das provas com os elementos disponíveis nos autos; convencimento de 

que o direito que se postula é provável. · E perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora): há urgência quando a 

demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. 

Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, temos a lição do 

Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 303 c/c art. 749, parágrafo único, ambos do CPC, DECRETO 

A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de WOLNEY AFONSO DE SOUSA – 

qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, por 

conseguinte, nomeio como Curadora Provisória a Requerente – ZEILA 

GUIMARÃES SOARES DE SOUSA, que deverá prestar compromisso por 

termo, bem como apresentar a declaração de bens e renda do 

interditando. Adote Sr. Gestor as providências pertinentes: I- Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Designo o dia 

26/3/2020, às 13h00m(horário oficial de MT) para a realização da 

entrevista com o interditando. III- CITE-SE o interditando, para que tome 

ciência da data designada, em conformidade com o artigo 751 do Código 
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de Processo Civil. IV- Após a audiência de interrogatório, poderá o 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. V- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VI- Notifique-se o Ministério 

Público. VII- INTIME-SE. VIII- CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 237431 Nr: 17229-72.2009.811.0002

 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: AMÉLIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, Designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 2/4/2020, às 14h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados.

III – Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433852 Nr: 3333-15.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, DFRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/04/2020, às 

14:30 horas.

II- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados/defensores.

 III- Notifique-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 341038 Nr: 8738-03.2014.811.0002

 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: GPL, DRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GRÉGORY SOARES DA 

SILVA - OAB:18989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 341038

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida (art. 344 do CPC), decreto-lhe a revelia, 

entretanto, versando a causa sobre direitos indisponíveis, não se aplicam 

seus efeitos em relação à presunção de veracidade dos fatos afirmados 

pela parte autora (art. 345, II do CPC).

Esse entendimento é corroborado pelo art. 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Tendo em vista que o texto do Novo CPC sobre essa matéria se 

assemelha ao CPC revogado de 1973, colaciono ainda, jurisprudência no 

mesmo sentido:

“TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível. NÚMERO: 70015018336 Decisão: 

Acórdão. RELATOR: Maria Berenice Dias. EMENTA: UNIÃO ESTÁVEL. 

DIREITO INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. 

Versando a causa sobre direito in-disponível, não se aplicam os efeitos da 

revelia. Inteligência do art. 320, II, do Código de Processo Civil. Negado 

provimento ao apelo.... DATA DE JULGAMENTO: 12/07/2006. 

PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 21/07/2006”.

Diante do exposto, determino a dilação probatória.

I- Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/05/2020 às 14:00 horas, bem como nomeio curador especial a 

patrocinar a defesa do requerido o núcleo da Defensoria Pública de 

Várzea Grande.

II- Determino como prova do juízo, o depoimento pessoal da parte 

requerente e das eventuais testemunhas que esta indicar, bem como 

depoimento pessoal da parte requerida, em que pese revel, e das 

testemunhas que porventura compareçam.

III- Especifique a parte autora as provas que pretende produzir, no prazo 

de 10 (dez) dias contados da ciência deste despacho.

IV- Notifique-se o Ministério Público.

V- Em que pese a revelia da parte requerida, determino a sua intimação.

VI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

DR JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 442-56.1995.811.0002

 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: DEONINO LEITE DA SILVA, ADELINA ROSA DE 

MORAES, ERZILA OLIVEIRA DE MORAES, DARZIR LEITE DE PAULA, 

NEUSA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, DUARTE DE ALMEIDA FORTES, 

ALBERTO LEITE DA SILVA, EDITE LEITE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCINDA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA 

- OAB:22.030/O, JUCELINA FREITAS RIBEIRO - Def. Pública - 

OAB:DEFENSORIA, MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - 

OAB:17836, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - OAB:3845/MT, 

Tássia Marcela Lourenço de Melo - OAB:estagiária, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:MT 17.513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme despacho de fls 576, intimo a herdeira ADELINA 

ROSA DE MORAES, por meio do seu patrono para comparecer a 

Secretaria para prestar por termo compromisso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296949 Nr: 17333-59.2012.811.0002

 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: NILDA MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BORGES - ESPÓLIO, RUDNEY BORGES 

FARIAS, LUZITAYNE BORGES PIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598
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 Certifico que, afim do cumprimento do despacho de fls. 129, intimo a parte 

autora para no prazo legal, declinar endereço valido da COHAB ou orgão 

que a represente.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006972-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. C. (TESTEMUNHA)

A. A. D. O. (TESTEMUNHA)

L. D. S. O. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1006972-87.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: JANETE MARIA DE SOUZA POLO PASSIVO: Nome: DORVAL 

TEODORO NEVES DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que se 

casou com o Requerido em 31/10/1998 e estão separados de fato há 13 

anos. Durante a união não adquiriram bens e possuem 1 (um) filho, maior e 

capaz. Requer a decretação do divórcio e voltar a usar o nome de solteira. 

DECISÃO: Vistos. I- Defiro a citação por edital, conforme requerido em id. 

22887393, com prazo de 30(trinta) dias. II- Se decorrido o prazo de 

citação editalícia sem defesa do requerido, nomeio, desde já, curador 

especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA univag, para apresentar 

defesa no prazo legal, em conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC. 

iII- Às providências. 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, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002284-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

LIDIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JONAS RODRIGUES (REQUERENTE)

AUREA RODRIGUES (REQUERENTE)

MIRIA RODRIGUES (REQUERENTE)

NOEMI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ARELI MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARLI RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ABRAAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE RODRIGUES (REQUERIDO)

ANA MENDES RODRIGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002284-48.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

patrimônio do espólio, indefiro o pedido de AJG. A respeito do tema, o 

entendimento do Tribunal do Rio Grande do Sul, abaixo: agravo de 

instrumento. sucessões. inventário. pagamento de custas ao final. 

POSSIBILIDADE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA 

DECISÃO AGRAVADA. Sabe-se que a obrigação de arcar com as custas 

processuais do inventário é do espólio, e não dos herdeiros ou do 

inventariante. No caso, as agravantes sustentaram a falta de liquidez 

para, no momento, o espólio arcar com as despesas iniciais do feito, 

postulando o pagamento das custas ao final. Assim, na especificidade da 

situação exposta e visando a viabilizar o processamento do feito, 

garantindo o acesso à justiça, impõe-se oportunizar o recolhimento das 

custas ao final. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. Agravo de Instrumento 

nº. 7082355164. Relator: Luiz Felipe Brasil Santos. Data de Julgamento: 

28/11/2019, publicado 02/12/2019. (Disponível em www.tjrs.jus.br – 

Acesso em data de 29/01/2020, às 10 horas e 48 minutos). Assim, as 

custas deverão ser recolhidas ao final do processo, antes da expedição 

do formal de partilha. Cumpra-se a decisão proferida no Id. 13626687.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010957-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sandra lucia damasceno (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1010957-93.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 24765947 e da certidão 

que designou audiência de ID 28601841. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005711-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. (TESTEMUNHA)

R. A. F. (REU)

N. G. G. (TESTEMUNHA)

P. E. L. (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005711-19.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

28559276. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006454-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

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. 1006454-97.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Os 

honorários advocatícios podem ser cobrados nestes autos. Nova 

execução de alimentos somente em novo processo, eis que este foi 

extinto por sentena transitada em julgado. Observo, ainda, que não se 

trata do processo onde foi constituído o título que fundamenta a execução. 

Intime-se o devedor, por seu Advogado, para efetuar o pagamento do 

valor da condenação em honorários advocatícios, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de dez por cento sobre o valor devido, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, do CPC). Deve 

constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o débito, no 

montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor impago 

(observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), com 

posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º, 

do NCPC). A medida acima não impede a penhora via BACENJUD, assim 

que informado este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado. 

Observe-se a prerrogativa prevista no art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se a 

credora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010261-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RITA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO OAB - MT24186-O 

(ADVOGADO(A))

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO DE MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010261-91.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante, por sua patrona, para apresentar as primeiras declarações 

(Id. 1965382), nos termos do art. 620, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Após, cumpra-se conforme anteriormente determinado no Id. 16727432. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010261-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RITA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO OAB - MT24186-O 

(ADVOGADO(A))

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO DE MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010261-91.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante, por sua patrona, para apresentar as primeiras declarações 

(Id. 1965382), nos termos do art. 620, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Após, cumpra-se conforme anteriormente determinado no Id. 16727432. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006580-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS MENDONÇA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006580-16.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado pela 

autora no Id. 19160002. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 

14607936). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de Janeiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001513-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1001513-36.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 22046525 que designou 

audiência. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 2020. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001513-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1001513-36.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado das partes 

para manifestar sobre a necessidade de intimação pessoal das partes, e 

caso positivo, juntar os comprovantes de pagamento de diligência dos 

mandados. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005889-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRA FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA (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:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1005889-36.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Autora 

para manifestar sobre o documento de ID 22464152, no prazo de 05 

(cinco) dias Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007221-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (REQUERENTE)

K. M. S. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

M. L. D. F. S. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

A. D. F. S. (HERDEIRO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

K. A. D. F. S. (HERDEIRO)

 

PROCESSO : 1007221-38.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que, cumpra integralmente a 

determinação da sentença ou seja proceder o recolhimento das custas 

processuais recolhidas no Id. 9962415 devem ser complementadas, eis 

que foram pagas com base do valor da causa de mil reais, para posterior 

expedição dos formais de partilha,. Várzea Grande/MT, 30 de janeiro de 

2020. Nercy Anchieta / Gestoraa Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325415 Nr: 21803-02.2013.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVH, RLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carminha Aparecida 

Visquetti - OAB:14978, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 Ante o exposto, diante do não pagamento da dívida alimentar, MANTENHO 

a prisão civil do executado.Sem prejuízo do decreto da prisão civil do 

devedor, designe-se audiência de conciliação, com urgência, com a Sra. 

Conciliadora. Requisite-se o preso.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371622 Nr: 20664-78.2014.811.0002

 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: ANDRELINA DOMINGAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE FABIO GREGORIO DE AMORIM, 

VICTOR GREGORIO DE AMORIM, ESPOLIO DE GERALDO GREGORIO DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, Antonio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:6.576, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, RAFAEL 

ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384, WARRINGTON BERNARD 

RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A Inventariante e os herdeiros não deram andamento ao feito.

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 170).

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Custas às fls. 18.

Havendo custas pendentes, devem ser recolhidas pelos requerentes.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567560 Nr: 2623-87.2019.811.0002

 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: JRDMC, JADC, GLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES - 

OAB:44076/PR, JOÃO PAULO COSTA FARIA - OAB:90814/OAB PR, 

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - OAB:22298/O

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Defensoria Publica, para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 43929 Nr: 878-10.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Whellyngton Vinícius de Araújo Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE NIGRO PIMENTA - 

OAB:6674 MT

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 Diante da desídia da parte exequente em prosseguir com o feito, não há 

alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Custas pela exequente.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 222502 Nr: 2712-62.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLrPsmCPOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18.544/MT

 Processo nº. 2712-62.2009.811.0002.

Código nº. 220502.

VISTOS etc.

 As partes celebraram composição amigável (fls. 199/200).

Intimado para informar do cumprimento da avença, o credor permaneceu 

inerte (fls. 217).
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O patrono do devedor, da mesma forma, não manifestou-se nos autos (fls. 

216).

O Ministério Público opinou pela extinção do processo pelo pagamento (fls. 

219).

Ante o exposto, considerando o decurso do prazo para cumprimento da 

avença, não havendo manifestação do credor denunciando o 

inadimplemento, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Custas pelo executado.

Já houve a expedição de ofício para exclusão do nome do devedor do 

cadastro de proteção ao crédito (fls. 205 e 207).

Não havendo ressalva acerca dos honorários advocatícios presume-se 

que cada parte arcará com os honorários de seu Advogado.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 264721 Nr: 3827-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI ALMEIDA DE ASSIS CREPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCAL EDOUARD CREPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 Ante o exposto, diante do pagamento parcial da dívida alimentar e da 

discordância da parte exequente com o parcelamento proposto pelo 

executado, MANTENHO o decreto da prisão civil do executado.Sem 

prejuízo da manutenção do decreto da prisão civil do devedor, designe-se 

audiência de conciliação, com a maior brevidade possível, com a Sra. 

Conciliadora. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda a 

transferência do saldo de FGTS existente em nome do executado (fls. 

467) para a conta bancária da representante do exequente.A consulta via 

S i s t e m a  R E N A J U D ,  r e s t o u  i n e x i t o s a , 

anexo.Intimem-se.Cientifique-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

Janeiro de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325415 Nr: 21803-02.2013.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVH, RLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carminha Aparecida 

Visquetti - OAB:14978, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 Certifico que, conforme determinação designo o dia 17/FEVEREIRO/2020 

Às 13horas para a realziação da audiencia de conciliação

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392370 Nr: 6819-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA MARTIN DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO NUNES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RINALDO NUNES DE BRITO, brasileiro(a), 

solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de 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.

 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, Deozita Benedita de 

Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277216 Nr: 20756-61.2011.811.0002

 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: ACRDC, GILSSA MARIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO RIBEIRO DA COSTA, LAURA 

MARCELA PEREIRA MACIEL DA COSTA, MARISA RIBEIRO DA COSTA, 

MAURA EDUARDA PEREIRA MACIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FERNANDA CAMILA 

PICOLLI - OAB:MT 19.716

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a a parte inventariante através de seu 

advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre os 

docuemtnos juntados e sobre a diligência negativas d fls. 164, sob pena 

de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 345232 Nr: 12072-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, BCSRDA, CVSRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR SAMPAIO 

RIBEIRO DE ASSIS - OAB:23522

 VISTOS etc.

O pedido de exoneração foi formulado pelo credor, como mencionado às 

fls. 98.

O credor advogou em causa própria (fls. 71 e 75).

A intimação vem sendo realizada em nome dos Advogados primitivos (fls. 

21 e 103).

Corrija-se, intimando-se o peticionário

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264721 Nr: 3827-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI ALMEIDA DE ASSIS CREPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCAL EDOUARD CREPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 Certifico que, conforme determinação designo o dia 17/FEVEREIRO/2020 

Às 13h20min apara a audiência de conciliação
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 234286 Nr: 14300-66.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSPG, LUCÍLIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERLEI LAMEL - OAB:20.943/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Processo nº. 14300-66.2009.811.0002.

Código nº. 234286.

VISTOS etc.

Este processo tramita pelo rito da expropriação.

Intime-se a credora, por seu patrono (fls. 170), para indicar bens 

penhoráveis ou requerer o pagamento o que entender de direito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1031630-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1031630-58.2017.8.11.0041. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Atendendo Despacho (ID 28238218), 

certifico que novo Mandado contendo o endereço indicado foi expedido 

em 15/01/2020 sob ID 28019227 e aguarda cumprimento pela Oficial 

Evanirdes dos Santos. Oportunamente, impulsiono o feito à exequente (na 

pessoa de seus advogados) para, em 5(cinco) dias, indicar nos autos os 

dados bancários (Instituição, Agência, Conta e CPF do titular) necessários 

à expedição de ofício ao empregador. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1031630-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1031630-58.2017.8.11.0041. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Atendendo Despacho (ID 28238218), 

certifico que novo Mandado contendo o endereço indicado foi expedido 

em 15/01/2020 sob ID 28019227 e aguarda cumprimento pela Oficial 

Evanirdes dos Santos. Oportunamente, impulsiono o feito à exequente (na 

pessoa de seus advogados) para, em 5(cinco) dias, indicar nos autos os 

dados bancários (Instituição, Agência, Conta e CPF do titular) necessários 

à expedição de ofício ao empregador. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013615-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SEMENOV SANTOS (REQUERIDO)

 

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 19/2/2020, 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

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

Processo Número: 1014440-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

ELIENE DOS SANTOS SILVA OAB - 047.068.601-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA Vistos, 

Processe-se em segredo de justiça. Diante da cumulação de pedidos, o 

processo seguirá o procedimento comum (Artigo 327 do Código de 

Processo Civil). 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, 

entregues diretamente a genitora do autor. Considerando-se o artigo 334 

do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 19/2/2020, às 13:30 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 695 e parágrafos do CPC. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 

às 16 horas”. Decorrido o prazo, com ou sem contestação, ouçam-se a 

parte autora e o Ministério Público. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1031231-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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B. C. D. B. F. (REU)

J. F. R. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1031231-58.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

REQUERENTE: JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO. REQUERIDOS: BRUNA 

CAROLAINE DE BARROS FERREIRA E JOEL FELIPE RODRIGUES 

FERREIRA. Vistos, Versam os autos sobre AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que JOEL 

RODRIGUES FERREIRA FILHO move em face de BRUNA CAROLAINE DE 

BARROS FERREIRA E JOEL FELIPE RODRIGUES FERREIRA, todos 

qualificados nos autos. Informa que em ação de Alimentos que tramitou 

perante essa Vara Especializada, ficou determinado que pagaria verba 

alimentar no valor de R$ 525,31 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e 

um centavos), para cada um de seus filhos. Destaca que os demandados 

atingiram a maioridade, não estão concluíram seus estudos e 

encontram-se trabalhando, não existindo assim, razões para continuar a 

manter os alimentos em favor destes. Argumenta que o Requerido “JOEL 

FELIPE”, possui uma filha, YASMIN FERNADES FERREIRA, de 01 ano de 

idade, sendo o provedor total dos alimentos da criança, não se 

encontrando mais, portanto, sob o poder familiar do genitor. Assevera que 

presta alimentos para outra filha, MARIA LUIZA ALVES DE LIMA FERREIRA 

(acordo nos autos Cód. 265446, 3ª Vara Cível de Barra do Garças, em 30 

de maio de 2019) e que constituiu nova família, da qual adveio outro filho, 

DIOGO XAVIER RODRIGUES, nascido em 26 de junho de 2018. Ao final 

requer liminarmente a exoneração da obrigação alimentar (ID. 21765007). 

Junta documentos (ID. 21765003). O Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT declinou de sua 

competência, uma vez que os requeridos residem na Comarca de Várzea 

Grande (ID. 22559678). É o breve relato. Decido. Recebo os autos no 

estado em que se encontram. Processe-se em segredo de justiça. Indefiro 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por não 

vislumbrar nos autos elementos necessários e documentos suficientes à 

sua concessão. 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. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes a fim de 

que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 19/2/2020, 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. “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 ch

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

Processo Número: 1007218-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA NATALY GOMES PASSOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS N. 1007218-15.2019 - PJE AÇÃO EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. Vistos. Considerando informação contida na certidão de ID. 

24636906 e tendo em vista o rito próprio da ação, redesigno audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 15 horas. 

Cumpra-se decisão de ID. 21855991. Intimem-se as partes, os 

procuradores, para o devido comparecimento. Às providências. Várzea 

Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

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

Processo Número: 1010382-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. S. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PROCESSO N. 

1010382-22.2018.8.11.0002. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUERENTE: NELSO TONIELLO BRUGNAGO. 

REQUERIDA: IZIS TAILANE SILVA BRUGNAGO. Vistos, Versam os autos 

sobre Ação Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Liminar, que 

NELSO TONIELLO BRUGNAGO move em face de sua filha IZIS TAILANE 

SILVA BRUGNAGO, todos qualificados nos autos. Informa que é genitor 

da requerida e esta é maior (18 anos), casada, mãe de uma criança de 

aproximadamente 09 (nove) meses e possui casa própria. Ao final, requer 

liminarmente a exoneração da obrigação alimentar (ID. 16669539). É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, acolho a emenda a inicial (ID. 17199574). 

Processe-se em segredo de justiça. Indefiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida, por não vislumbrar nos autos elementos 

necessários e documentos suficientes à sua concessão. 

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 a requerida e intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 20/2/2020, 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, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença. “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 ch

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000964-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA ARRUDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCONIEL DE ARRUDA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

GUILHERMINA RAMOS DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIELE RAMOS DE ARRUDA (HERDEIRO)

JOSEMAR SILVA DE ARRUDA (HERDEIRO)

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 INVENTÁRIO. Vistos, Intime-se a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo aos autos os documentos 

necessários à propositura da presente ação (cópia dos documentos 

pessoais), sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1053906-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI BELEM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU RASTELLI MORO FILHO OAB - PR68149 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (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 

SENTENÇA PROCESSO 10053906-15.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 
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INTERDIÇÃO. REQUERENTE: DERLI BELEM DE OLIVEIRA. REQUERIDA: 

MOACIR DE OLIVEIRA. Vistos etc. Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por DERLI BELEM 

DE OLIVEIRA objetivando a interdição de seu irmão MOACIR DE OLIVEIRA, 

consoante os fatos descritos na exordial (ID. 26251294). Em face da 

existência de Ação de Interdição (Processo 1017086-17.2019.8.11.0002) 

tramitando por essa Vara Especializada, o Juízo da 3ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões de Cuiabá – MT, declinou de sua competência 

para processar e julgar a presente ação (ID. 26254942), revogando 

decisão liminar, anteriormente proferida que nomeava a Requerente como 

curadora provisória do Requerido. É o breve relatório. DECIDO. A 

competência para processar e julgar ações que envolvam interesse de 

incapaz é do domicílio de seu representante ou assistente, nos termos do 

disposto no artigo 50 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: 

“Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de 

domicílio de seu representante ou assistente”. Uma vez que a atual 

Curadora Provisória do Requerido (MAGNA ALVES DOS SANTOS), 

informa nos autos que mudou-se para a Comarca de Cuiabá, a fim de 

facilitar o cuidado para com o Interditado (ID. 26637840), passando a 

residir na Rua 116, quadra 22, casa 11, Setor 1, Tijucal, Cuiabá – MT, CEP: 

78088-072, outra alternativa não resta, a não ser declinar de minha 

competência em favor do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá , com o escopo de preservar o melhor interesse do 

ora interdito. Sobre o tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul já se manifestou, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRECEDENTES DO STJ. Segundo 

orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da competência 

em ação de interdição deve levar em conta, prioritariame nte, a proteção 

dos interesses do interditando, de modo que o encaminhamento dos autos 

à comarca em que o interditando é domiciliado permitirá uma tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70080370349, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em: 04-04-2019). Não obstante, o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, ao dirimir conflito acerca do tema em destaque, posiciona-se no 

sentido de que, “nos processos de curatela, as medidas devem ser 

tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante 

de quaisquer outras questões” (REsp 1.137.787/MG, 3ª Turma, Nancy 

Andrighi, DJe de 24/11/2010). Portanto, para preservar direito e interesse 

prevalente do ora interditado, declino da competência à 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, para o 

processamento e julgamento da presente lide. Assim sendo, remetam-se 

os autos para redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo. 

Procedam-se as baixas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1053906-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI BELEM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU RASTELLI MORO FILHO OAB - PR68149 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (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 

SENTENÇA PROCESSO 10053906-15.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: DERLI BELEM DE OLIVEIRA. REQUERIDA: 

MOACIR DE OLIVEIRA. Vistos etc. Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por DERLI BELEM 

DE OLIVEIRA objetivando a interdição de seu irmão MOACIR DE OLIVEIRA, 

consoante os fatos descritos na exordial (ID. 26251294). Em face da 

existência de Ação de Interdição (Processo 1017086-17.2019.8.11.0002) 

tramitando por essa Vara Especializada, o Juízo da 3ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões de Cuiabá – MT, declinou de sua competência 

para processar e julgar a presente ação (ID. 26254942), revogando 

decisão liminar, anteriormente proferida que nomeava a Requerente como 

curadora provisória do Requerido. É o breve relatório. DECIDO. A 

competência para processar e julgar ações que envolvam interesse de 

incapaz é do domicílio de seu representante ou assistente, nos termos do 

disposto no artigo 50 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: 

“Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de 

domicílio de seu representante ou assistente”. Uma vez que a atual 

Curadora Provisória do Requerido (MAGNA ALVES DOS SANTOS), 

informa nos autos que mudou-se para a Comarca de Cuiabá, a fim de 

facilitar o cuidado para com o Interditado (ID. 26637840), passando a 

residir na Rua 116, quadra 22, casa 11, Setor 1, Tijucal, Cuiabá – MT, CEP: 

78088-072, outra alternativa não resta, a não ser declinar de minha 

competência em favor do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá , com o escopo de preservar o melhor interesse do 

ora interdito. Sobre o tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul já se manifestou, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRECEDENTES DO STJ. Segundo 

orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da competência 

em ação de interdição deve levar em conta, prioritariame nte, a proteção 

dos interesses do interditando, de modo que o encaminhamento dos autos 

à comarca em que o interditando é domiciliado permitirá uma tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70080370349, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em: 04-04-2019). Não obstante, o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, ao dirimir conflito acerca do tema em destaque, posiciona-se no 

sentido de que, “nos processos de curatela, as medidas devem ser 

tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante 

de quaisquer outras questões” (REsp 1.137.787/MG, 3ª Turma, Nancy 

Andrighi, DJe de 24/11/2010). Portanto, para preservar direito e interesse 

prevalente do ora interditado, declino da competência à 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, para o 

processamento e julgamento da presente lide. Assim sendo, remetam-se 

os autos para redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo. 

Procedam-se as baixas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017086-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. O. (REQUERIDO)

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 

SENTENÇA PROCESSO 1017086-17.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: MAGNA ALVES DOS SANTOS. REQUERIDA: 

MOACIR DE OLIVEIRA. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

ajuizada por MAGNA ALVES DOS SANTOS objetivando a interdição de 

seu convivente MOACIR DE OLIVEIRA, consoante os fatos descritos na 

exordial (ID. 25983663). Recebida a inicial foi deferido o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida e nomeada provisoriamente a 

requerente, MAGNA ALVES DOS SANTOS, como curadora do interditando 

(ID. 216161079). Em petição datada de 20/01/2020, a requerente informa 

nos autos que mudou-se para a Comarca de Cuiabá, a fim de facilitar o 

cuidado para com o Interditado, passando a residir na Rua 116, quadra 22, 

casa 11, Setor 1, Tijucal, Cuiabá – MT, CEP: 78088-072 (ID. 27974172). É o 

breve relatório. DECIDO. A competência para processar e julgar ações que 

envolvam interesse de incapaz é do domicílio de seu representante ou 

assistente, nos termos do disposto no artigo 50 do Código de Processo 

Civil, que assim preceitua: “Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será 

proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente”. Uma 

vez que a Curadora Provisória do Requerido (MAGNA ALVES DOS 

SANTOS), informa nos autos que mudou-se para a Comarca de Cuiabá, a 

fim de facilitar o cuidado para com o Interditado (ID. 26637840), passando 

a residir na Rua 116, quadra 22, casa 11, Setor 1, Tijucal, Cuiabá – MT, 
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CEP: 78088-072, outra alternativa não resta, a não ser declinar de minha 

competência em face de uma das Varas Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT, com o escopo de preservar o 

melhor interesse do ora interdito. Sobre o tema, o egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou, senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REMESSA DOS 

AUTOS AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRECEDENTES DO 

STJ. Segundo orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da 

competência em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, 

a proteção dos interesses do interditando, de modo que o 

encaminhamento dos autos à comarca em que o interditando é domiciliado 

permitirá uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70080370349, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em: 04-04-2019). Não obstante, o egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, ao dirimir conflito acerca do tema em destaque, 

posiciona-se no sentido de que, “nos processos de curatela, as medidas 

devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve 

prevalecer diante de quaisquer outras questões” (REsp 1.137.787/MG, 3ª 

Turma, Nancy Andrighi, DJe de 24/11/2010). Portanto, para preservar 

direito e interesse prevalente do ora interditado, declino da competência a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, 

para o processamento e julgamento da presente lide. Assim sendo, 

remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com as homenagens 

de estilo. Procedam-se as baixas e anotações de praxe. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351648 Nr: 17058-42.2014.811.0002

 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: PAULO CÉZAR DE MORÃES, JORGE LEMES DE 

MORAES, NICOLAU LEMES DE MORAES FILHO, THIAGO RAFFAEL DE 

MORAES, CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, REGINA CRISTINE 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NICOLAU LEMES DE MORAES, 

ESPOLIO BENEDITA PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos às 

partes para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do Mandado de 

Avaliação e documentos - fls.247-273; cumprindo Decisão de 27/05/2019 

(fl. 230).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEITE GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ANDREA BRANDES (REU)

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 REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos. Com base na 

força atrativa do artigo 14, da Lei n.° 11.340/2006, declino da competência, 

eis que absoluta em razão da matéria, para a Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher dessa Comarca, o 

julgamento da presente lide, juntamente com os autos n.° 

19624-22.2018.8.11.0002 (ID 558815), envolvendo as mesmas partes. 

Nesse sentido se posiciona o E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

“EMENTA. 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 – [...] 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.[...]QUINTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL. Número do 

Protocolo: 113921/2011. Data de Julgamento: 11-4-2012.” – grifei 

Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com as 

homenagens de estilo. Procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Ciência ao MP. Intimem-se. 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: 1008311-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wallison Bruno Barbosa dos Reis (REU)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA DE FRANCA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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 GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS Vistos, 

Acolho a emenda a inicial, retifique o polo ativo da demanda junto ao 

sistema PJE. Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, conforme preceituado pelo Artigo 98 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA 

CUMULADA COM ALIMENTOS que ANA CAROLINA DE FRANÇA E SILVA 

move em desfavor de WALLISON BRUNO BARBOSA DOS REIS, todos 

qualificados nos autos. Afirma que é genitora JOÃO GABRIEL FRANÇA 

REIS, nascido em 02 de setembro de 2014 fruto de um relacionamento com 

o requerido. Relata que a criança encontra-se sob seus cuidados desde o 

nascimento, requer fixação de alimentos em favor do filho e ao final 

regulamentação da guarda em seu favor. Junta documentos. É o relato. 

Decido. 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 artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 

13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 16/6/2020, às 

14horas. §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 695 e parágrafos do CPC. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003372-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIANO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

WANDA DA COSTA NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIMARCIA NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL Vistos. Intime-se pessoalmente a 

requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se no presente 

feito acerca do documento juntado na ID n. 26304383. Sendo negativa a 

certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo acima (artigo 275, § 

2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade. 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: 1013188-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE DA COSTA ALMEIDA OAB - 052.890.081-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FABIO VILELLA SOARES (REU)

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, entregues diretamente a 

genitora do autor. 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 13/2/2020, 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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005067-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA DA SILVA CAMPOS (REU)

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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO 

Exoneração de Pensão Alimentícia, que BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA 

move em face de NOEMIA DA SILVA CAMPOS, todos qualificados nos 

autos. Informa que em ação de Alimentos que tramitou perante a Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, ficou 

determinado que pagaria alimentos em favor da requerida no valor 

equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo, incidindo 

também sobre o 13º salario. Destaca que o valor descontado esta lhe 

causando grandes prejuízos, tendo em vista contar com idade avançada. 

Requer ao final a procedência do pedido visando a exoneração da 

obrigação alimentar. Junta documentos. É o breve relato. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. 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 17/6/2020, 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, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. 

“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

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014718-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE TAL (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014718-35.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILSON ALVES DA SILVA REU: ADRIANA DE TAL Vistos... 

Levando em consideração que a Magistrada Titular estará em usufruto de 

suas férias na data da audiência outrora designada, e ante a 

impossibilidade de realização por este juízo, hei por bem em redesignar a 

audiência para o dia 05/03/2020 às 15:00 horas. Expeça-se o necessário, 

com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002509-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002509-97.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO Vistos... Em relação 

à concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, deve ser 

utilizada a interpretação teleológica e sistemática da Constituição Federal, 

especialmente em função das disposições contidas nos incisos XXXV e 

LXXIV do seu artigo 5º. Assim, cabe ao Aplicador do Direito, no caso 

concreto, verificar se o requerente, ainda que pessoa jurídica, merece a 

concessão do benefício. Isto porque, o benefício da gratuidade judiciária 

se destina aos necessitados, pouco importando o tipo de pessoa (se 

física ou jurídica), devendo sim ser observada a condição da incapacidade 

financeira da parte que alega não suportar o pagamento das custas e 

honorários – situação, vale dizer, que não pode obstar o seu acesso à 

Justiça. No caso dos autos, verifico que os documentos juntados não 

comprovam de forma suficiente que pessoa jurídica litigante não possui 

recursos financeiros para arcar com o processo e suportar as despesas 

processuais. Senão vejamos; AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 277 de 579



EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência 

judiciária mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira 

que justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da 

insuficiência financeira da parte requerente, não é possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera 

inatividade da empresa não lhe gera o benefício. (TJ-MG - AI: 

10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/03/2014). Dessa forma, Rejeito o pedido e determino a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO FALLS TRIGO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002933-42.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): L M VIEIRA & CIA LTDA - ME REU: MOINHO FALLS TRIGO 

LTDA Vistos... Em relação à concessão da assistência judiciária gratuita à 

pessoa jurídica, deve ser utilizada a interpretação teleológica e sistemática 

da Constituição Federal, especialmente em função das disposições 

contidas nos incisos XXXV e LXXIV do seu artigo 5º. Assim, cabe ao 

Aplicador do Direito, no caso concreto, verificar se o requerente, ainda 

que pessoa jurídica, merece a concessão do benefício. Isto porque, o 

benefício da gratuidade judiciária se destina aos necessitados, pouco 

importando o tipo de pessoa (se física ou jurídica), devendo sim ser 

observada a condição da incapacidade financeira da parte que alega não 

suportar o pagamento das custas e honorários – situação, vale dizer, que 

não pode obstar o seu acesso à Justiça. No caso dos autos, verifico que 

os documentos juntados não comprovam de forma suficiente que pessoa 

jurídica litigante não possui recursos financeiros para arcar com o 

processo e suportar as despesas processuais. Senão vejamos; AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. 

INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo 

da assistência judiciária mister a demonstração cabal e idônea da 

insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. Sem 

prova nos autos da insuficiência financeira da parte requerente, não é 

possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo de 

ressaltar que a mera inatividade da empresa não lhe gera o benefício. 

(TJ-MG - AI: 10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/03/2014). Dessa forma, Rejeito o pedido e determino a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002761-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA CASTRO RODRIGUES (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002761-03.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE RODRIGUES FILHO, ELENIR DA SILVA CASTRO 

RODRIGUES REU: CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Vistos... Emende os autores a inicial, juntando aos autos a os logradouros 

que o cercam, bem como a identificação dos imóveis confrontantes e seus 

proprietários, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286913 Nr: 6185-51.2012.811.0002

 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: SEBASTIÃO DE SOUZA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIOTO DE TAL, MAURO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36636 Nr: 5303-75.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. INDÚSTRIA E COM. REPRESENTAÇÕES 

LTDA

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

OAB:4735/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:0644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas judiciárias no valor R$ 

156,17, conforme cálculo de fls. 77, 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.

 VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295545 Nr: 15772-97.2012.811.0002

 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: GRASIELLI RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20.944, HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - OAB:OABSP 

157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas judiciárias no 

valor R$ 413,40 e das taxas judiciárias no valor de R$ 146,44, totalizando 

em R$ 559,84, conforme cálculo de fls. 559,84, 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.

 VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392390 Nr: 6834-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA FELIX CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custas e Taxas, nos termos da sentença prolatada nos autos fls. 143/145 

– Custas – R$ 413,40 Taxas - R$ 146,44 = totalizando R$ 559,84, 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 1: 40% PARA A REQUERIDA, CUSTAS R$ 165,36 E TAXAS R$ 58,58, 

TOTALIZANDO R$ 223,94.

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342362 Nr: 9813-77.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUSENILDA ALVES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86.235

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de MT

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221883 Nr: 2076-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE SOUSA CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA - OAB:32237/PR

 Edital de Intimação - Sob Pena de Extinção do Processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329866 Nr: 26168-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:24445

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custas e Taxas, nos termos da sentença prolatada nos autos fls. 131/135, 

– Custas – R$ 413,40 Taxas - R$ 304,39 = totalizando R$ 717,79, 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 1: 80% PARA A PARTE REQUERIDA, CUSTAS R$ 330,72 E TAXAS 

R$ 243,52, TOTALIZANDO R$ 574,24.

OBS 2: A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115750 Nr: 11502-06.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALO DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls.16, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352823 Nr: 17884-68.2014.811.0002

 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: LIGIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011761-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFARE LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011761-61.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): L M VIEIRA & CIA LTDA - ME REU: REFARE LTDA Vistos... Com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 
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postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002176-48.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS REU: BANCO BRADESCO 

SA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado 

em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos 

e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente ao valor de R$ 191,54 - cobrados indevidamente 

indicada à Id. nº 28341828 - Pág. 1, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro 

no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 09:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002322-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE PERES OAB - MT25252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002322-89.2020.8.11.0002. 

AUTOR: EDER DA SILVA REU: GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA 

LTDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, requer que se 

declare a rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Autora até o 

final da demanda, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 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. 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; Da análise dos autos, verifico que a parte autora informa a 

realização de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Imóvel com o requerido referente lote data de 01/08/2016, tendo por objeto 

a aquisição do imóvel localizado no Loteamento Parque do Jatobá, Lote 21, 

Quadra 06, Bairro Guarita, Várzea Grande/MT, com área total de 360 m², 

loteamento esse registrado no Registro de Imóveis de Várzea Grande, sob 

nº 46.120, sob o valor de R$ 78.273,00 (setenta e oito mil duzentos e 

setenta e três reais)., conforme contrato juntado à Id. nº 28383715. 

Salienta que, se deparou com o pior momento financeiro de sua vida, 

razão pela qual procurou a empresa requerida na mais genuína boa-fé 

para rescindir o contrato e devolver o bem adquirido, com o fito de reaver 

os valores despendidos. Ressalta que a requerida se negou a fazer a 

rescisão contratual, contrariando os princípios consumeristas e 

determinações jurisprudenciais. No caso em tela, há risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação para a autora, caso continue realizando 

o pagamento das prestações mensais do contrato firmado com a 

requerida. Ora, requer a rescisão do pacto, não se justificando, pois, a 

manutenção dos pagamentos, cuja suspensão evita sua constituição em 

mora pela promitente vendedora, com consequências mais danosas para 

ambas as partes. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, 

haja vista que, caso o pedido de rescisão contratual seja julgado 

improcedente, as parcelas decorrentes do contrato deverão ser 

devidamente adimplidas pela autora, acrescidas dos devidos encargos 

contratuais. Nesse sentido, Saliente-se que a inscrição dos nomes dos 

devedores em cadastros de inadimplentes tem dupla finalidade, quais 

sejam a proteção ao crédito e o induzimento ao rápido pagamento da 

dívida. No caso em tela, sendo deferida a tutela de urgência para 

suspensão da cobrança das parcelas vincendas, não haverá 

inadimplência e, portanto, não haverá motivo para inclusão do nome do 

Agravante nos cadastros de inadimplentes. A autora demonstra o 

pagamento de todas as parcelas do contrato até o ajuizamento da ação, 

não se justificando, pois, a manutenção dos pagamentos, cuja suspensão 

evita sua constituição em mora pela promitente vendedora, com 

consequências mais danosas para ambas as partes. Assim, deve ser 

suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, por haver 

verossimilhança nas alegações da autora e aparência de direito a amparar 

sua pretensão. Sobre o assunto entende a jurisprudência; EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS 

- POSSIBILIDADE. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo 

de dano, ante a possibilidade de rescisão do contrato, impõe-se o 

deferimento da tutela de urgência requerida para suspender o pagamento 

das parcelas vincendas do contrato que se pretende rescindir. (TJ-MG - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 280 de 579



AI: 10346170001801001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

03/12/0018, Data de Publicação: 12/12/2018). Com relação ao segundo 

requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo 

também estar demonstrado, vez não se mostra admissível exigir-se da 

parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o 

pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades 

pelo seu não cumprimento, quando se trata de rescisão contratual, o que 

pode-lhe causar muitos prejuízos. DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que o requerido se abstenha de cobrar as parcelas 

referentes ao contrato de Compra e Venda do imóvel aqui discutido, 

INDICADO À Id. nº 28383715, em virtude da discussão quanto à rescisão 

contratual, bem como, se abstenha de cobrar e de incluir o nome da 

requerente no rol de inadimplentes, sob pena de multa que arbitro em R$ 

500,00 (quinhentos) reais. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002349-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

REINALDO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002349-72.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): PINHEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME, REINALDO PINHEIRO 

DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos... Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. 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. 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. Da 

análise dos autos, verifico que o autor investiu seus rendimentos na 

compra e instalação de placas solares no valor de R$ R$ 118.780,92 

(cento e dezoito mil setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), 

parcelados em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 3.299,47 (três mil duzentos e 

noventa e nove reais e quarenta e sete centavos). Informa também, que 

mesmo depois de instaladas, a requerida não vem efetuando o abatimento 

da energia produzida pelas placas solares, em seu consumo mensal na 

sua UC nº 6/2566378-2, gerando uma fatura de consumo de R$ 1.966,14, 

e que o não pagamento ensejaria no corte e negativação do nome do 

autor, o que vem lhe gerando grandes prejuízos. A respeito disso, o artigo 

39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no § 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, que determinam que a concessionária deve promover 

perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, e 

implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da 

irregularidade. Neste caso a Energisa atua em desacordo com os 

preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento de suposta multa por 

irregularidade em sua unidade consumidora, mediante perícia realizada de 

forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o 

vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário é 

sinalagmático, sendo possível a interrupção da continuidade da prestação 

do serviço nos casos de inadimplência do consumidor, nos moldes 

previstos na Resolução n.º 456, de 29 de novembro de 2000 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, tem-se que o mesmo não pode ser interrompido, vez que a 

concessionária de serviço público tem outros meios para receber seus 

créditos, não podendo se utilizar de meios coativos, como o corte do 

fornecimento, para compelir o consumidor a pagar pela prestação do 

serviço público. Ressalto, também, diante da controvérsia ora instaurada 

quanto à legitimidade da cobrança dos referidos valores, que maior rigor e 

cautela deve a concessionária ré adotar para que não proceda com a 

suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se 

cristalize o valor realmente devido, entendo que qualquer suspensão dos 

serviços de energia é medida temerária. Assim, tais elementos comprovam 

a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta demonstrado na cobrança elevada que pode levar ao corte de 

fornecimento de energia elétrica, que é tido como essencial, sendo, 

portanto, indispensável e sujeito ao princípio da continuidade da sua 

prestação, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a 

ré: I - Abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

6/2566378-2, pertencente a autora, em razão da discussão judicial quanto 

à validade da cobrança da fatura referente ao mês de janeiro de 2020 – Id. 

nº 28392507 - Pág. 5. II – Abstenha-se de negativar o nome da parte 

autora, em relação às faturas aqui discutidas, sob pena de multa diária 

que arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de urgência, determino que 

seja cumprido por Oficial Plantonista. Inobstante o desinteresse da autora 

na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para 04/03/2020, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por oficial, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte ré oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 
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que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002215-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002215-45.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIANO AUGUSTO RODRIGUES REU: ANGELA MARIA DE 

FREITAS & CIA LTDA - ME Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, requer 

a suspensão das parcelas do tratamento dentário, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. 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. 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; Da análise dos autos, verifico que a parte autora informa a 

realização de Contrato de tratamento dentário com o requerido, cujo valor 

ficou estabelecido em R$ 9.368,64, sendo que dividiram o valor de R$ 

6.660,64 em 36 vezes de R$ 185,02 e os R$ 708,00 foi pago no cartão de 

crédito. Informa ainda, que dos serviços contratados, nem todos foram 

realizados, sendo que o principal, que era o dente da frente, caiu por 

diversas vezes, causando diversos problemas ao autor, conforme fotos 

de Id. nº 28348842. Informa ainda, que apesar dos serviços contratados, 

para o conserto do dente da frente, necessário era pagar o valor 

complementar de R$ 1.400,00 reais, conforme documento em anexo, 

comprovando assim o primeiro requisito autorizador da medida. Com 

relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, vejo também estar demonstrado, vez não se mostra 

admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a 

responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas e 

não terminar o tratamento dentário, o que pode-lhe causar muitos 

prejuízos. DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a 

suspensão dos pagamentos dos valores parcelados indicados à Id. nº 

28348841 - Pág. 1, em virtude da discussão quanto à rescisão contratual, 

sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos) reais. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 11:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001650-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001650-81.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMERSON MENDES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGEMED SAUDE S/A Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por tratar-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Antecipada para determinar que a ré autorize o 

procedimento cirúrgico, qual seja, cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

comprovar o alegado a autora colaciona aos autos documentos em anexo. 

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; Deve-se destacar que à 

demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu 

bojo normas de ordem pública e de interesse social, objetivando a 

proteção e defesa do consumidor, em razão de sua vulnerabilidade. É 

cediço que as normas consumeristas se enquadram no caso em exame, 

uma vez que o autor se amolda na figura do consumidor (art. 2º do CDC), 

enquanto que a empresa ré se encaixa perfeitamente como fornecedora 

(art. 3º do CDC). Nessa linha é a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”. Observa-se que a responsabilidade da apelante/ré, por 

se tratar de fornecedor de serviços, é objetiva, fundada na “Teoria do 

Risco do Empreendimento”, conforme dispõe o artigo 14 da Lei nº 

8.078/90, verbis: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Aplica-se, na espécie, a inversão do ônus 

probatório, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), 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; Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – 

OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER 

MEDICAMENTO DECORRENTE DE PATOLOGIA COBERTA PELO REFERIDO 

PLANO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. “É 

abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de 

procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o 

tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (STJ, AgInt no AREsp 

877577 / SP). Se comprovado pelo autor o valor gasto com o medicamento 

que deveria ter lhe sido fornecido pelo plano de saúde, correta a decisão 

que determina o seu reembolso. O valor fixado a título de danos morais 

comporta majoração quando fixado em valor irrisório e não cumpre o duplo 

caráter da sanção, que é a de punir e reparar. (Ap 29787/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). Da análise dos 

autos, verifico mediante declaração médica (Id. nº 28138658- Pág. 1), que 

a parte autora é hipertensa, diabética, possui obesidade mórbida, IMC 46, 

necessitando com urgência da realização de gastroplastia. A autora 

solicitou autorização da ré para o procedimento cirúrgico, contudo, foi 

informado a necessidade de aguardar até o dia 21/09/2019 para 

realização de cirurgia, sob o fundamento de que consiste em um prazo de 

vinte e quatro meses (720 dias) para realização de procedimentos e 

exames de alta complexidade relacionados a patologia declarada, 

conforme documento de Id. nº 28138660 - Pág. 1. Informa ainda, que 

mesmo depois de esperar a data informada pela requerida, até o momento 

não foi realizada a cirurgia, causando diversos problemas, inclusive o 

agravamento do seu estado clínico. Da análise da hipótese dos autos à luz 

dos preceitos da legislação consumerista e civil, vez que, como já 

amplamente reconhecido, as restrições de direito devem estar expressas, 

legíveis, claras e em consonância com os ditames legais e demais termos 

contratuais. Isto porque, as cláusulas contratuais que limitam ou impeçam 

as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em 

especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se 

opor, constantes nos contratos de adesão, devem ser interpretadas em 

conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do 

artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não 

colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato. In casu, a 

conduta da ré ao criar dificuldades para autorização da cirurgia bariátrica 

por vídeo – gastroplastia, desconsiderando a prescrição médica e o 

estado de saúde do autor, afronta à legislação que rege a matéria, bem 

como as normas consumeristas, sendo evidente a falha na prestação de 

seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Flagrante também, a afronta ao 

princípio da boa -fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, 

ante a ausência de previsão expressa capaz de evitar que o beneficiário 

seja surpreendido com a negativa de cobertura do plano de saúde em 

determinadas situações, mormente, em momentos como o dos autos, de 

evidente fragilidade. Ademais, é certo que como mitigação à 

obrigatoriedade, tem-se o art. 35-C da Lei 9656/98, os quais, sem fixar 

prazo, tratam da obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos 

de urgência ou emergência, verbis: Art. 35-C . É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente 

caracterizado em declaração do médico assistente (grifo nosso); II – de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional; III – de planejamento familiar. 

Dessa forma, resta comprovado nestes autos, probabilidade do direito, 

primeiro requisito autorizador da medida. Por fim, tenho que probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tem por 

base o direito à vida e à saúde, capituladas na Carta Magna com cláusulas 

pétreas, às recentes alterações sofridas na legislação específica dos 

planos de saúde, tais como a Lei n.º 9.656/98 e, especialmente, ao Código 

de Defesa do Consumidor (art. 39), que entendo aplicável à espécie, bem 

como a possível quebra da boa-fé objetiva por parte da ré, o que só será 

confirmado com a decisão de mérito, mas já é suficiente para o 

deferimento da medida. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC e 

art. 39 do CDC e art. 12 da Lei n.º 9.656/98, CONCEDO A PARCIALMENTE 

TUTELA ANTECIPADA para determinar que a ré autorize no prazo de 48 

horas, que o autor faça o procedimento cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia, conforme solicitação de Id. nº 28138967 - Pág. 1 e 

28138658 - Pág. 1, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 

negativa por parte da empresa ré. Deve ainda, a parte requerida arcar 

com todas as despesas, tais como, insumos, corpo clínico, anestesista e 

aluguel do espaço hospitalar, sem prejuízo ainda, dos valores referentes à 

consultas e exames de acompanhamento pós-operatório. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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GONCALO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002140-06.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GONCALO APARECIDO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. 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. 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. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/236313-3 e que o requerido emitiu 01fatura de Recuperação de 

Consumo no valor de 945,98, gerando 02 faturas para pagamento no valor 

de R$ 234,90 e R$ 298,08 conforme documento juntado à Id. 28332145 - 
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Pág. 1-3, e que o não pagamento ensejaria no não religamento da energia 

elétrica. A respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor 

deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva 

elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações 

constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se 

possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no 

serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da 

verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. 

Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 

72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança das 

faturas de recuperação de consumo indicadas à Id. 28332145 - Pág. 1-3, 

em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que 

a concessionária reestabeleça imediatamente o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora 6/236313-3, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de urgência, determino que 

seja cumprido por Oficial Plantonista. Diante do interesse da parte autora 

na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 

10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000277-49.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARISELMA ANDREIA LEAL DOS SANTOS SILVA REU: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARISELMA ANDREIA LEAL 

DOS SANTOS SILVA em desfavor LATAM Airlines Brasil. Informa o 

devedor à Id. nº 28530778 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 28561878 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido 

à 28561878, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001406-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA VALADARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

 

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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o 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: 1010085-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003548-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003436-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003544-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015543-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIA DANIELA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

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. 

1015543-76.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 82.655,34 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA DANIELA DE CASTRO Endereço: 

RUA ANGELINO MANCINI, 32, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-355 Nome: MARCIO DOS SANTOS Endereço: ANGELINO MANCINE, 

32, ED. PIAZZA VERONA, AP.101, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-355 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: CIPASA 

VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

Endereço: RUA JOAQUIM FLORIANO, - DE 372 A 690 - LADO PAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04534-002 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002216-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REU)

 

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. 

1002216-64.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 2896, (COHAB D O CHAVES), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-187 POLO PASSIVO: 

Nome: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME Endereço: 

RUA X 24, QD. 29 LOT 11, JARDIM OLÍMPICO, APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74922-320 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015543-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIA DANIELA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

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. 

1015543-76.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 82.655,34 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA DANIELA DE CASTRO Endereço: 

RUA ANGELINO MANCINI, 32, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-355 Nome: MARCIO DOS SANTOS Endereço: ANGELINO MANCINE, 

32, ED. PIAZZA VERONA, AP.101, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-355 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: CIPASA 

VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

Endereço: RUA JOAQUIM FLORIANO, - DE 372 A 690 - LADO PAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04534-002 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS AUTORES, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAREM SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

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 

CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA A PARTE AUTORA NÃO 

MANIFESTOU ACERCA DE DESPACHO DE ID. 26403481, EM SENDO 

ASSIM, PROMOVO NOVA INTIMAÇÃO PARA QUE TRAGA AOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005181-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFERSON SANTIAGO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

 

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 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DA PARTE 

AUTORA ACERCA DE DESPACHO DE ID. 26772321, TENDO EM VISTA 

QUE. ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE QUALQUER MANIFESTAÇÃO. 

DESSA FORMA, PROMOVO NOVA INTIMAÇÃO PARA QUE TRAGA AOS 

AUTOS ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE 

SOMENTE ASSIM SEJA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266989 Nr: 5658-36.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - UNIC - OAB:19575/O, DANIEL MULLER DE ABREU 

LIMA - OAB:6.177

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial 

negativa, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242411 Nr: 3611-26.2010.811.0002

 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: ANA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILARIA GLORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar no prazo de 5 (dias)acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374685 Nr: 22809-10.2014.811.0002
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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: NERIVAN DE CARVALHO, JOELMA FERREIRA ALVES 

SANTOS, GILIARDE ALVES SIQUEIRA, FAGNER ALVES SIQUEIRA, 

SUZANNE ALVES SIQUEIRA FERREIRA, JOELSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR C. GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

PETIÇÃO DE FLS. 234, COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) SOB PENA DE EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223610 Nr: 3858-41.2009.811.0002

 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: FRANCISCO LOPES DA SILVA, DINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ZACARIAS LACERDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Corrêa Sobrinho - 

OAB:MT 22.029/O, Ivam Eustaquio da Silva Junior - OAB:24241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se manifestar sobre a resposta do 

Cartório juntada às fls. 221/222, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318223 Nr: 14819-02.2013.811.0002

 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: TRANS MARIA DE QUATA LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA RAMOS - 

OAB:281496/SP, EURIPES GOMES PERREIRA - OAB:3738, LUIZ 

CARLOS GUIMARAES - OAB:40256/SP, LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES 

- OAB:129959/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:210678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, 

CNPJ: 10314788000164. 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$ 78.036,65 (Setenta e 

oito mil e trinta e seis reais e sessenta e cinco 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: A autora prestou serviços de transporte de cargas, no 

itinerário Quatá/SP-Cuiabá/MT e interior, em favor da requerida. Como 

parte do pagamento dos referidos serviços, foram emitidos/transmitiu os 

cheques descritos na tabela abaixo, em favor da autora, sacados contra 

os Bancos Sicredi S.A, Itaú S.A e Bradesco S.A que, no entanto, não 

puderam ser liquidados, pois estavam sem provisão de fundos, motivo 

foram todos devolvidos pelo banco sacado. Dessa forma, possuindo a 

autora, prova escrita, sem natureza de título executivo, que consubstancia 

a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, evidente o cabimento e 

a viabilidade do presente pedido monitório. O crédito da autora decorrente 

dos cheques prescritos que, nominalmente, somava o valor de R$ 

63.912,37(sessenta e três mil novecentos e doze reais e trinta e sete 

centavos) e, atualizados até 30.06.2013, perfaz a quantia de R$ 

78.036,65(setenta e oito mil e trinta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme valores individualizados na tabela abaixo e, 

pormenorizadamente detalhados, na planilha de cálculo que acompanha a 

petição inicial, elaborada em versão resumida e em versão 

circunstanciada.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1 - Nada obstante o pedido de citação por 

edital de fls. 84, expedi ofício à Receita Federal, via Sistema Infojud, 

obtendo-se como endereço fiscal da parte requerida o mesmo constante 

da exordial, donde já restou frustrada tentativa de citação, consoante se 

observa da certidão de fls. 49 e 56.Do mesmo modo, considerando que na 

consulta realizada, a qual segue anexa, não revela mudança de endereço 

da empresa ré, procedi também consulta do CPF dos responsáveis/sócios 

da empresa, Alex Nogueira de Freitas e Benedito Hilário Nascimento, para 

quem deve ser direcionada a citação.E, nada obstante já haver tentativa 

citação do responsável da empresa requerida, Sr. Alex Nogueira de 

Freitas, este não foi encontrado no endereço posto no mandado de fls. 80. 

Assim, expeça-se mandado de citação à empresa requerida, na pessoa 

dos seus sócios ALEX NOGUEIRA DE FREITAS e BENEDITO HILÁRIO DO 

NASCIMENTO, cujo endereço encontra-se na consulta realizada, anexo a 

esta decisão. 2 - Caso reste negativa a citação da empresa requerida na 

pessoa de seus sócios, desde já defiro o pedido de fls. 84 e determino a 

citação por edital da empresa requerida AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY 

LTDA, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do 

referido Código. 3 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel Emerson, 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. 4 - Intime-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias.

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, 29 de janeiro de 2020

Rafael Pereira Otano Peixoto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105760 Nr: 1863-61.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o executado para manifestar- se no prazo de 5 (dias)acerca da 

certidão do oficial de justiça negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444814 Nr: 9304-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MISAEL LESSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABERSON MACHADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerida para manifestar- se no prazo de 5 (dias)acerca 

da certidão do oficial de justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227726 Nr: 7875-23.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIO COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA ALMEIDA - 

OAB:9.235-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 5(dias) acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289004 Nr: 8499-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls.354 SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268057 Nr: 14729-62.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTAIR MORENO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se no prazo de 5 (dias) acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111157 Nr: 6808-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CONAL CONSTUTORA NACIONAL DE AVIÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FINESSI - OAB:193340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a executada para manifestar- se no prazo de 5 (dias) acerca da 

certidão do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002817-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002817-36.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor da Fazenda Pública de 

Várzea Grande. Tendo em vista que a presente ação foi proposta em 

desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar 

e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010754-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA BENETTY POFFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT24105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINELLI (REU)

INVASOR DESCONHECIDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO MARTINELLI OAB - MT8634/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010754-34.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

NILZA MARIA BENETTY POFFO REU: INVASOR DESCONHECIDO, MARCOS 

MARTINELLI Vistos. Designada audiência de justificação nos autos, esta 

não foi realizada, uma vez que a parte requerida formulou pedido de 

declínio de competência, restando o ato suspenso para manifestação pela 

parte autora, conforme termo de id. 24611187. A parte autora apresentou 

petição no id. 25752622, aduzindo o seu desinteresse no declínio pugnado 

pelo réu. Na ocasião, foi deferido prazo para juntada de procuração e 

documentos pelo requerido, contudo, este nada apresentou nos autos. 

Pois bem, a despeito da alegação de incompetência deste juízo ante a 

suposta conexão dos autos à ação de usucapião movida pelo Sr. Marcos 

Martinelli em face de Emivag Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande 

Ltda. Me, perante a 4ª Vara Cível desta comarca (n. 

1005506-87.2019.8.11.0002), verifico que a presente lide foi proposta em 

face de “invasor desconhecido”, tendo o Sr. Marcos comparecido 

espontaneamente à audiência aduzindo ser parte nesta demanda. Nesse 

ensejo, ressalto que o Sr. Marcos sequer foi a pessoa citada acerca da 

presente, uma vez que consta da certidão de id. 24582082 a citação da 

pessoa de Cleber de Souza Ferreira, o qual se encontrava no endereço 

sub judice. Assim, inexistindo qualquer indício de conexão entre as ações, 

aliado ao fato de o advogado que compareceu à audiência de justificação 

não ter poderes para postular nestes autos, indefiro a referida pretensão. 

Posto isso, redesigno a audiência de justificação para o dia 14/04/2020 às 

14h00. Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe 

a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Intime-se pessoalmente a parte requerida. Cumpra-se 

conforme decisão de Id. 23106894. Às providências necessárias. 
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Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000422-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR(A))

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR JOSE DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-13.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA MASSAFRA REU: 

ADMIR JOSE DO NASCIMENTO Vistos. Redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14/04/2020 às 15h30. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informarem a este juízo com antecedência mínima de 10 dias úteis da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. No mais, cumpra-se conforme a 

decisão de id. 12422758. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000874-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BORGE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

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. 1000874-81.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 16.434,80 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: SEBASTIAO BORGE DA SILVA Endereço: RUA NOVA MUTUM, qd 

26, lt 13, (LOT ESMERALDA), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-820 POLO PASSIVO: Nome: MINERVA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 917, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 

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, nos 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 SEBASTIÃO BORGES DA SILVA, 

brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador do RG nº. 

1383050-3-SESP- MT, inscrito no CPF n° 407.363.856-49, residente e 

domiciliado à Rua Nova Mutum, Quadra 26, Lote 13, Bairro: Loteamento 

Jardim Alá, Várzea Grande/MT - há 27 (vinte e sete) anos, portanto, há 

mais de 10 (dez) anos, adquiriu o imóvel localizado Rua Nova Mutum, 

Quadra 26, Lote 13, Loteamento Jardim Alá, Várzea Grande/MT, CEP: 

78.142-820, com cerca de 250 m², através de terceiros, efetuando a 

devida quitação do imóvel, contudo não realizou a transferência junto ao 

cartório. O autor detém a posse mansa e pacífica do imóvel há 27 (vinte e 

sete) anos, sendo responsável pelo pagamento de água, luz e IPTU, 

conforme documentos anexados (doc.). Insta salientar, que o imóvel 

usucapiendo não possuía edificação ou benfeitoria. Por isso o autor, com 

muito labor e utilizando-se de suas únicas economias construiu o imóvel 

desde o alicerce, como evidencia o mapa e a planta do imóvel, bem como, 

na fotografia anexada (doc.). O requerente não possui nenhum imóvel, 

rural ou urbano, destarte, se encontra em conformidade com o dispositivo 

constitucional. Cabe frisar que por muitos anos a localidade permaneceu 

sem nenhuma infraestrutura e somente com o passar do tempo os 

serviços essenciais foram oferecidos. Atualmente o fornecimento de água 

e energia está sendo ofertado, conforme comprova a carta ao cliente 

enviada pela Energisa (doc.). Ademais, o requerente mora na residência 

construída no lote 13, sem qualquer objeção a sua posse, inclusive 

procurou a Imobiliária responsável pelo loteamento, mas não obteve êxito 

em resolver a situação. Depreende-se que, existe um conflito de 

nomenclatura da localidade onde o referido imóvel está situado, visto que, 

segundo os registros da Prefeitura consta como Bairro Jardim Glória – 

Loteamento Jardim Alá, mas no DAE consta como Jardim Glória II, e na 

Energisa consta apenas como Jardim Glória. Com o intuito de solucionar o 

conflito esta Defensoria Pública encaminhou ofício requisitório ao Cartório 

do 5º Ofício de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, conforme comprovante 

anexado (doc.). Assim, foi reiterado o ofício solicitando informações sobre 

o imóvel localizado na Rua Nova Mutum, Quadra 26, Lote 13, Bairro 

Loteamento Jardim Alá, Várzea Grande-MT, sendo o resultado mais 

satisfatório, visto que, a titularidade registral do imóvel corresponde com a 

informação constante no cadastro imobiliário da Prefeitura. Salienta-se 

ainda que, o levantamento topográfico realizado pelo topografo Deonizio 

da Costa Campos – CFT 120.107.454-1, comprova o correto endereço do 

imóvel, como sendo: LOTE 13, QUADRA 26, JARDIM ALÁ, VÁRZEA 

GRANDE-MT (doc.). Verifica-se que no cadastro imobiliário da Prefeitura o 

imóvel está registrado em nome de ROBERTO DOUGLAS TOMAS, ora 

requerido. Contudo, este nunca compareceu no imóvel e tampouco exerce 

os deveres de posse já que o domínio está sendo exercido pelo 

requerente há vários anos. Sendo que formalmente o imóvel está 

registrado no nome da empresa FIRMA MINERVA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., ora Requerida, que cindiu os bens com a proprietária 

anterior, Terramat – Terraplanagem Matogrossense Ltda. Atribui-se à 

Causa o Valor de R$ 16.434,80 (dezesseis mil e quatrocentos e trinta e 

quatro reais e oitenta centavos). DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 

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. 

Cite-se, pessoalmente, as requeridos e os confinantes (Id. 27943164), 

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, bem como com cópia da matrícula do 

imóvel e da planta e memorial descritivo do bem (Id. 27943155). Oficie-se, 

ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de 

Várzea Grande, com cópia da matrícula do imóvel, 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 
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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). OBSERVAÇÃO: 

EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. 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, 30 de janeiro de 2020. (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015206-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro, indicando o 

Bairro da parte requerida, pois na petição inicial não constou tal 

informação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014760-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ALLINE AMARAL MOTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004336-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004336-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

KARENE REGINA DA SILVA, JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO 

REQUERIDO: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, Cuida-se 

de embargos de declaração propostos por Cipasa Várzea Grande Var1 

Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. (id. 

25468381) alegando, em síntese, que houve omissão na sentença 

pro la tada nos autos quanto à  responsabi l ização do 

adquirente/embargados em relação ao pagamento dos valores relativos à 

IPTU, condomínio ou taxas associativas, e taxas de consumo. A parte 

autora/embargada apresentou contrarrazões no id. 25505547. Pois bem, 

conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para 

a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022) e, desde já, verifico 

que, de fato, não houve manifestação expressa quanto à matéria acima 

descrita. Desta forma, acolho os embargos de declaração opostos pela 

parte embargante para acrescer o seguinte na sentença: “No tocante ao 

pedido de obrigar a parte autora a arcar com o pagamento dos valores 

relativos à IPTU e taxas condominiais, associativas e de consumo, é certo 

que tal responsabilidade só é transferida ao adquirente quando o imóvel 

lhe é entregue. Assim, considerando que não houve a entrega da unidade 

residencial, concluiu-se que a parte autora não está obrigada a arcar com 

esses encargos incidentes sobre o imóvel (IPTU e taxas). A esse respeito 

trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. (...) 4. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E 

IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as 

despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora 

até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, 

art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do 

imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem 

o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na 

posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017) Assim, os pedidos em questão 

não merecem respaldo.” No mais, permanecem os demais termos da 

sentença prolatada nos autos inalterados. Por fim, quanto ao pedido de 

aplicação de multa por entender a parte autora se tratar de embargos 

protelatórios, vejo não ser o caso, pois os embargos de declaração foram 

acolhidos, razão pela qual a medida utilizada pela parte requerida se fazia 

necessária. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348742 Nr: 14862-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS 

LTDA, MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SAGA 
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PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT.15600, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 Sendo assim, e por estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência quanto à omissão acima apontado, acolho 

parcialmente os embargos de declaração opostos para acrescer o 

seguinte na sentença:Onde se lê:Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa a ser rateado 

proporcionalmente entre os patronos das requeridas, tendo em vista o 

trabalho desenvolvido pelos causídicos que atuaram no processo, a 

natureza, a importância da demanda e a necessidade de dilação 

probatória, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Passa a constar:Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que fixo em 20% sobre o valor da causa a ser rateado proporcionalmente 

entre os patronos das requeridas, tendo em vista o trabalho desenvolvido 

pelos causídicos que atuaram no processo, a natureza, a importância da 

demanda e a necessidade de dilação probatória, o que faço com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita.No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença 

prolatada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437427 Nr: 5369-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTIMIANO SORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA PEREIRA DA FONSECA, AGENOR 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual 

superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação cautelar proposta Paulo 

Martimiano Sorio em desfavor de Silvia Pereira da Fonseca e Agenor 

Junior, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do 

CPC.Com alicerce no princípio da causalidade, condeno a parte requerida 

ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados 

estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Às providencias necessárias.Várzea 

Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445604 Nr: 9728-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE JOSE DESIDÉRIO DE PINHO, 

DECUJUS DE NA SIMÔA DE PINHO, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO C. S. DE CAMARGO - 

OAB:11.980-a, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - OAB:MT 

11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, conheço dos embargos interpostos pela parte acima nominada 

em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício 

no conteúdo da sentença objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição. Com efeito, embora os documentos de fls. 

104/114 atestem que o patrono da parte autora/embargante tenha 

passado por problemas de saúde em meados do julho/2019, ou seja, antes 

mesmo da prolação do despacho saneador, é fato que os embargos de 

declaração não se prestam para suspender os efeitos da sentença 

prolatada nos autos e reabrir a instrução processual.Ademais, os aludidos 

documentos não evidenciam por quanto tempo o patrono do autor ficou 

impossibilitado de exercer sua atividade profissional. Sequer consta um 

laudo médico atestando a doença que acomete o causídico e eventual 

período que ele ficou impedido de desempenhar suas atividades 

habituais.Outrossim, conquanto a norma processual disponha sobre a 

possibilidade de reabertura de prazo para a prática de ato não realizado 

por justa causa (art. 233/CPC), o caso em comento não comporta 

reabertura de prazo por estarmos diante de uma sentença de mérito que, 

salvo melhor juízo, deve ser desafiada por recurso de apelação, hipótese 

em que pode haver a sua anulação.Posto isso, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, 

notadamente porque os argumentos apresentados pelo embargante se 

distanciam da finalidade dos embargos de declaração, motivo pelo qual, 

com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428097 Nr: 26330-26.2015.811.0002

 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: MAYCON JHONIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 AUTOS CÓD. N.º 428097

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Maycon Jhonis dos Santos e no polo passivo Telefônica 

Brasil S/A.

Intime-se a devedora Telefônica Brasil S/A., por meio de seus patronos via 

DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 

185, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor incontroverso depositado à fl. 123, conforme solicitado à fl. 184/185.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 65089 Nr: 1238-32.2004.811.0002

 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: TULE HUDSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLI REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Posto isso, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 276756 Nr: 20246-48.2011.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERREIRA BARBOSA - EPP (REI 

GRÃOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA), MARCOS BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 Autos n.º 276756

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 303, pelo que intime-se o devedor Valter Ferreira 

Barbosa EPP – Rei Grãos Comércio de Cereais Ltda., por meio de seus 

patronos, via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 290, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 315895 Nr: 12247-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 315895

Vistos,

Considerando que a executada não foi localizada para ser citado, defiro o 

pedido de fl. 190, razão pela qual determino que a executada seja citada, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de fl.60, salientando que caso a 

executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 

contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no 

edital de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC).

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando 

que o processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em 

jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela parte exequente, 

o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do 

executado, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública 

Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do devedor.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 573475 Nr: 5855-10.2019.811.0002

 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: MEADC, ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PERTESEN MORETTI - 

OAB:7353MT, GISELE GAUDENCIO A. S. RIBEIRO - OAB:7335MT, 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:MT 14.519

 Autos n.º 573475

Vistos,

Ambas as partes pugnaram pela utilização das provas produzidas nos 

processos conexos.

 À vista disso, e considerando que a utilização da prova emprestada das 

demais ações contribuirá para o célere julgamento da causa, determino a 

intimação das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias úteis, se 

ainda possuem interesse na produção de outras provas nestes autos, 

considerando que as provas que serão aqui produzidas serão simples 

reconstituição das já produzidas nas ações conexas.

 Após, colha-se manifestação do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 5933-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. nº 225697

Vistos.

Considerando o teor da acordão de fls. 249/251, que determinou a 

penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores recebidos 

pela executada a título de salário até o limite do crédito executado, 

determino que seja expedido ofício a FUNASA, para que proceda os 

devidos descontos nos valores recebidos pela executada, sob pena de 

ser caracterizado o crime de desobediência.

Os valores descontados deverão, mensalmente, ser depositados na conta 

de Depósito Judicial, vinculada a este processo.

Efetuada a penhora, intime-se a parte executada a seu respeito, para 

querendo, oferecer a defesa que entender cabível.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 28 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 197-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Autos n.º 45405

Vistos,

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração interpostos pela 
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parte executada (§ 2º, art. 1.023, CPC), venha a parte exequente, no 

prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito.

Após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos.

Por oportuno, defiro o pedido de fls. 656, pelo que promova-se o 

desentranhamento dos documentos mencionados com entrega ao patrono 

da parte executada, mediante certificação nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220290 Nr: 606-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA - ALTO GARÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. n. 220290Vistos,Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Petroluz Diesel Ltda. (fls. 176/180) alegando, em síntese, 

que houve omissão na sentença prolatada nos autos, na medida em que 

deixou de manifestar sobre a petição protocolada no dia 08.05.2019 por 

meio da qual postulou para que os veículos penhorados fossem levados a 

hasta pública e para que fosse oficiado à Receita Federal para obter o 

imposto de renda da parte executada.No entanto, não vislumbro qualquer 

vício no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição. Isso porque, na decisão de fls. 165 foi 

devidamente analisada a petição protocolada no dia 08.05.2019, encartada 

à fl. 161/162, sendo determinado que a embargante/exequente 

comprovasse a intimação do executado da penhora dos veículos, via 

publicação de edital em jornal. Ainda, determinou-se que a 

embargante/exequente promovesse a intimação do executado, via edital, 

acerca da cotação dos veículos, por constituir condição necessária para 

a alienação dos veículos em hasta pública.Na mesma decisão foi realizada 

a pesquisa junto ao INFOJUD do imposto de renda da parte executada, 

inclusive foi consignado que havia declaração apenas dos anos de 2017 e 

2018.Assim, apesar de devidamente intimada para comprovar a 

publicação do edital e para manifestar sobre as declarações de imposto 

de renda, a embargante/exequente quedou-se inerte, motivando sua 

intimação, via correio, que não restou inexitosa, razão pela qual o 

processo foi extinto por abandono, cuja sentença, salvo melhor juízo, não 

merece qualquer aclaramento, pois em conformidade com os atos 

processuais praticados nos autos e a inércia da parte 

exequente/embargante.Isto posto, em meu entender, na sentença 

objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, 

com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209172 Nr: 4940-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRASPORTES 

LTDA, CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clausmiron Romeiro Filho - 

OAB:8138/Mt, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:MT 9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Autos n.º 209172

Vistos,

Na decisão de fls. 489/490 determinou-se a realização de nova avaliação 

no imóvel penhorado notadamente à vista da divergência de informações 

acerca da sua localização. A isso, a parte exequente insiste no 

reaproveitamento nestes autos do laudo pericial confeccionado nos autos 

Cód. 278287 ou que o laudo seja realizado pela mesma perita que realizou 

o aludido laudo pericial (fls. 502).

Instada a parte executada a se manifestar sobre a pretensão de utilização 

do laudo pericial realizado nos autos Cód. 278287, ela quedou-se inerte.

Pois bem. A pretensão da parte exequente, de certo modo, possui 

respaldo. Isso porque, não se pode negar a possibilidade de elaboração 

de laudos conflitantes caso seja mantida a atribuição a outro expert do 

encargo de avaliar o imóvel penhorado. Mostra-se necessário que a 

mesma perita designada nos autos Cód. 278287 também exerça o encargo 

nestes autos.

No entanto, entendo não ser o caso de utilização, única e exclusiva, do 

laudo realizado nos autos Cód. 278287, sobretudo porque sua elaboração 

se deu por mais de 04 anos, havendo, assim, a possibilidade de alteração 

do valor originalmente atribuído ao bem (fls. 458/459).

Deste modo, acolho parcialmente o pedido constante à fl. 502-v apenas 

para desconstituir a perita designada à fl. 489-v e, por conseguinte, 

designar a perita a Sra. Regina Pagliuso Siqueira de Oliveira, podendo ser 

localizada na Rua das Araras Azuis, n. 55, Quadra 33, Lote 03, 

Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, CEP.: 

78.075-871, Tel: (65) 3664-3643, (64) 8403-5804 ou (65) 8479-3643.

Intime-se a perita acerca do teor da decisão de fls. 489/490.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224138 Nr: 4313-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLY TELES ASTORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da petição de fl. 216/217 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º, do CPC e a expedição de certidão para averbação da 

existência da ação na matrícula do imóvel descrito à fl. 220.

Defiro o pedido retro e em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, 

autorizo a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Ainda, defiro a expedição de certidão nos termos do art. 828, do CPC, 

mediante o pagamento da taxa correspondente, devendo ela ser entregue 

ao exequente a qual se incumbirá de realizar o a averbação no registro do 

imóvel competente.

Por fim, venha o exequente, em 15 (quinze) dias, aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398288 Nr: 10429-18.2015.811.0002

 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: CRISTIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isso, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 
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obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 23984 Nr: 3521-67.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA PEREIRA, 

AVELINO RIBEIRO DA SILVA NETO, RITA DE CASSIA CLEMENTE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo Contador deste juízo 

às fls. 204/205 tendo em vista que este se encontra em consonância com 

as determinações contidas nos autos. Ademais, a parte executada sequer 

trouxe aos autos qualquer argumento plausível para afastar o valor 

apurado, pois se limitou a alegar de forma genérica que a dívida 

encontra-se quitada. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos n. 

0000155-53.2016.5.23.0106 em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho da 

Comarca de Várzea Grande, indefiro, pois o solicitado já foi atendido, 

conforme se observa do teor da decisão de fl. 167. Ainda, há informações 

nos autos quanto a inexistência de valores vinculados a referida 

demanda, sendo que o processo se encontra arquivado provisoriamente, 

conforme teor do ofício de fl. 213. Ainda, em pesquisa junto ao sistema 

Renajud, verifiquei que o único veículo registrado em nome da parte 

executada Rita de Cássia é objeto de Alienação Fiduciária, conforme se 

observa dos extratos em anexos. Deste modo, imperioso o indeferimento 

do pedido de penhora do aludido veículo, à vista de que o devedor 

fiduciário possui somente a posse direta do bem, sendo a sua propriedade 

e posse indireta do credor fiduciante. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO OBJETO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O bem alienado fiduciariamente não pertence ao 

executado e sim à instituição financeira, por isso não pode ser penhorado 

para garantir execução promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 

112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012) No impulso, venha o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Às providências 

necessárias. Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222121 Nr: 2348-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLENE GOMES FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse incluído no 

polo passivo da demanda a empresa EGF Comércio em Geral em virtude 

da executada ser empresária individual.

Pois bem, considerando que mediante o pagamento da taxa 

correspondente os bens da empresa individual se confundem com os 

bens da pessoa física, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

MONITÓRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO SÓCIA. Tendo em vista 

a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa física, em se 

tratando de empresa individual, é de ser aceita a inclusão da sócia no polo 

passivo da presente demanda. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082167297, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em: 28-08-2019)

Dessa forma, determino que a Secretaria adote as providências 

necessárias para a inclusão da empresa EGF Comércio em Geral (fl. 192) 

no polo passivo da demanda.

Ainda, defiro a expedição de certidão nos termos do art. 828, do CPC, 

mediante o pagamento da taxa correspondente, devendo ela ser entregue 

ao exequente a qual se incumbirá de realizar o a averbação no registro do 

imóvel competente.

Por fim, venha o exequente, em 15 (quinze) dias, aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 271773 Nr: 12928-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VILMAR ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:MT 10.216

 Vistos.

 Inicialmente ressalto novamente que a parte executada já foi devidamente 

intimada para realizar o pagamento do débito, bem como para indicar bens 

a penhora através da sua advogada constituída nos autos, motivo pelo 

qual tenho como prejudicado o pedido retro.

Outrossim, venha a parte exequente esclarecer em que consiste a 

pretensão de expedição de “certidão de crédito”, tendo em vista que a 

inexistência de previsão legal para tanto, pois a certidão referida às fls. 

279/280 apenas diz respeito ao processos em trâmite perante os juizados 

especiais.

Ademais, a ressalto que certidão de crédito prevista no art. 583 da CNGC 

apenas é expedida quando ocorre a prolação de uma sentença extintiva, 

fato que não ocorre nos autos.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294745 Nr: 14894-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, 

EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT, GIORGIA MANUELA D 

IORCK MENUSI - OAB:14556/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 Autos n.º 294745

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 215, pelo que determino que a parte executada, por 
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meio de seus patronos e no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC).

Com a indicação, independente de nova determinação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça 

lavrar o respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.

Não sendo os bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo, 

determino venha a exequente, no prazo de dez (10) dias, indicar outros 

bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387366 Nr: 3638-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO PAGNUNSSAT ZILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA E RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:MT 8.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT/13.913

 Autos n.º 387366

Vistos,

Na data de 27.01.2020 este magistrado tomou conhecimento em gabinete e 

por meio do advogado Vinícius Ramos Barbosa, OAB/MT n. 13.913, 

acerca da existência de demanda judicial envolvendo os sócios da 

empresa Barbosa e Ramos Ltda. e familiares deste magistrado, o que 

oportunamente fora por mim confirmado.

Diante disso, visando a maior transparência processual e qualquer 

alegação de imparcialidade no julgamento da causa, com fulcro no art. 

145, §1º, do CPC, dou-me por suspeito para atuar no presente feito.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28756 Nr: 6806-68.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES AÉREOS PRESIDENTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO THADEU DE OLIVEIRA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395/SP, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, LUIZ ANTONIO 

SIQUEIRA CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 259,69 e , totalizando em R$ 259,69, conforme cálculo de fls. 743, SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29957 Nr: 7507-29.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: TRANSPORTES AÉREOS PRESIDENTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO THADEU DE OLIVEIRA PIMENTEL, ATI - 

AVIATION THECNOLOGY INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT, FERNANDO ARENALES FRANCO - OAB:88395/SP, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA - DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 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$ 613,62 e , totalizando em R$ 613,62, conforme cálculo de fls. 2244, 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311452 Nr: 7534-55.2013.811.0002

 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): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MARLENE NAZÁRIO 

CHAPARRO, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO

 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: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694, WAGNER ÁRGUELHO MOURA - OAB:9.689 OAB MT

 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 262.

.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008696-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-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))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008696-29.2017.8.11.0002. Vistos. 

Francisco da Silva propôs a presente ação de revisão de débitos com 

pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de energia S/A, aduzindo, em 

síntese, que possui a Unidade Consumidora n°. 6/386433-7, sendo que a 

sua média de consumo mensal é de aproximadamente R$ 278,00 

(duzentos e setenta e oito reais), no entanto, em janeiro/2016 recebeu um 

Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, no valor de R$ 1.124,67 (um mil, 

cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), em decorrência 

de um desvio no medidor de energia. Salienta ter efetuado um 

parcelamento acerca do referido TOI, sendo uma parcela no valor de R$ 

410,00 (quatrocentos e dez reais) paga em 03/05/2016 e o restante em 

doze vezes de R$ 145,91 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e um 

reais). Contudo, após o pagamento do parcelamento do primeiro TOI, em 

maio/2017 recebeu outra cobrança de energia, no valor de R$ 1.124,67 

(um mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

decorrente de um novo TOI. Assim, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência para determinar que a requerida não suspenda o fornecimento 
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do serviço de energia elétrica, e, no mérito, a revisão dos valores 

abusivos, bem como a condenação da requerida pelos danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juntou documentos de ids. 10814711 

a 10815095. No id. 10920438 o pedido liminar foi deferido. A audiência de 

conciliação realizada no id. 11923455 restou infrutífera. Em seguida, a 

requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 

12275414 a 12275419, afirmando que as cobranças contestadas 

decorrem de inspeções rotineiras realizadas na unidade consumidora de 

titularidade da parte autora, ocasiões em que a ré constatou desvios de 

energia no borne do medidor, irregularidade que estava impedindo a 

medição da energia efetivamente consumida no imóvel. Ressalta que por 

tais motivos expediu os competentes Termos de Ocorrência e Inspeção, 

documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a 

anormalidade constatada no equipamento, bem como produziu o registro 

fotográfico da irregularidade, tudo de acordo com a norma que regula os 

procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é 

a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Afirma que a cobrança discutida na ação nada mais é do 

que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no 

imóvel do requerente não era corretamente medida. Discorre acerca da 

legalidade do termo de ocorrência e, assevera que não há motivos para 

condenação em danos morais, uma vez que não promoveu a suspensão 

dos serviços, tampouco procedeu com a negativação do nome do autor, 

requerendo, assim, a improcedência da demanda. Na decisão saneadora 

de id. 18116278 foram fixados os pontos controvertidos da demanda e 

determinada a realização de perícia técnica. O Laudo Pericial foi juntado 

aos autos no id. 23131347, tendo as partes se manifestado nos ids. 

24236361 e 24304572. Após os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O requerente apresentou discordância com relação aos Termos 

de Ocorrência e Inspeção – TOI, no valor de R$ 1.124,67 (um mil, cento e 

vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) recebidos e janeiro/2016 

e maio/2017. Aduz que apesar de ter efetuado o parcelamento e 

pagamento do primeiro TOI não concorda com a referida cobrança, 

tampouco com a multa novamente aplicada em maio/2017. A requerida, por 

sua vez, afirma que as cobranças contestadas decorrem de inspeções 

rotineiras realizadas na unidade consumidora de titularidade da parte 

autora, ocasiões em que a ré constatou desvios de energia no borne do 

medidor, irregularidade que estava impedindo a medição da energia 

efetivamente consumida no imóvel. Realizada a prova pericial para dirimir a 

média de consumo de energia na residência da parte autora, bem como 

verificar a legalidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI 

encaminhados ao autor foi constatado: O consumo médio mensal 

registrado antes da detecção da irregularidade (em percentuais) era 

condizente com a carga instalada na unidade consumidora? Em caso 

negativo, qual essa diferença por mês? (...) Concluindo o quesito, 

podemos dizer que dos meses que antecederam a primeira identificação 

da suposta irregularidade, 5 meses apresentaram uma variação negativa 

maior que 20%, os demais meses uma variação negativa em torno de 

15%, PORTANTO, NÃO CONDIZENTE COM A CARGA INSTALADA. E para 

a segunda irregularidade, apenas 2 meses apresentaram diferenças 

significativas, mesmo na hipótese de desvios de energia, o consumo do 

mês de março/2017 (395 kWh) e maio/2017 (483 kWh) foram muito 

superiores à média estimada, PORTANTO, CONDIZENTE COM A CARGA 

INSTALADA. A correção dos lançamentos efetivada pela requerida está 

de acordo com o consumo não registrado pelo aparelho medidor em razão 

das irregularidades constatadas? Resposta: Parcialmente. De acordo com 

as conclusões dos quesitos anteriores, temos que: para o lançamento 

referente a irregularidade descoberta no dia 12/01/2016, sim. E para o 

lançamento da possível irregularidade apontada no dia 22/03/2017, não. 

(id. 23131347) Assim, denota-se que o Sr. Perito constatou a regularidade 

do TOI realizado pela requerida em janeiro/2016 e a irregularidade do TOI 

efetuado em maio/2017 na unidade consumidora de titularidade do autor. 

Com efeito, a própria parte autora, desde a exordial, salienta já ter quitado 

a multa encaminhada pela ré em decorrência do Termo de Ocorrência 

recebido em janeiro/2016, o que não é contestado pela ré, de forma que 

sendo constatada a sua legalidade, nada há que ser revisado, tampouco 

valores a serem devolvidos. De outro lado, quanto ao Termo de 

Ocorrência encaminhado pela ré em maio/2017, não se pode impor ao 

requerente o pagamento pela multa decorrente do alegado “desvio de 

energia no ramal de entrada”, na medida em que quando da perícia judicial 

foi verificado que tal cobrança não está de acordo com o consumo da 

parte autora. A perícia constatou a média mensal de consumo de energia 

elétrica da UC 6/386433-7, como sendo 260,02 KWh, vejamos: A média 

mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/386433-7 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora. Resposta: 1. Foram realizadas 2 

(duas) simulações de consumo para a unidade consumidora do 

requerente, no quesito “e)” do requerido podemos verificar que o consumo 

médio estimado está entre 198,20 kWh e 321,85 kWh. É importante 

destacar que o consumo depende do tempo de funcionamento, eficiência 

energética e manutenção de cada equipamento, bem como condições 

climáticas, pessoas que eventualmente frequentam a residência e hábitos 

que contribuem para o aumento de consumo, como por exemplo ficar 

abrindo a geladeira sem necessidade. Deste modo o consumo médio 

ESTIMADO é de 260,02 kWh. (id. 23131347) Assim, deve ser efetuada a 

revisão da fatura constante do id. 10815070, a fim de excluir a multa 

decorrente do TOI de maio/2017, uma vez que constatada a sua 

irregularidade por meio da perícia (id. 23131347), bem como ser emitida 

nova fatura levando em conta a média de consumo de 260,02 kWh. Do 

dano moral A responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar o 

dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de consumo, 

seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de 

causalidade e do dano/prejuízo O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não 

pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 

truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade 

civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

não há que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona[2]: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem, analisando os autos, observo 

que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a 

indenização por dano moral, em face de que inexistiu uma conduta por 

parte da requerida que tivesse causado qualquer dano/prejuízo ao 

requerente. Isso porque, as provas encartadas aos autos registram que 

inocorreu qualquer negativação em nome do autor ou suspensão de 

energia em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o 

dano. Além disso, mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados 

ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de 

indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – 

CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO 

PREJUÍZO MORAL – SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples cobrança indevida de 

consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral. Se cada litigante for, 

em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 

eles as despesas.” (TJMT - Ap 114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR 

E POSTERIOR COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO 

(DIFERENÇA) – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO 

NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DO 

DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar-se em legitimidade da cobrança de 

diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de 

irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o 

procedimento administrativo apenas com registros fotográficos do local da 

Unidade Consumidora, sem realizar a perícia técnica conforme determina o 

art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de ofício ou a requerimento 

do consumidor. Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, 

por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por 

danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do 
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fornecimento de energia pela concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) A simples cobrança direcionada 

ao autor é fato isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de 

personalidade deste, razão pela qual tenho que não se encontra 

presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar. Do 

dispositivo Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para revisar a fatura de id. 10815070, a fim de 

excluir a cobrança da multa no valor de R$ 1.124,67 (um mil, cento e vinte 

e quatro reais e sessenta e sete centavos), facultando a requerida a 

realizar a emissão de nova fatura de consumo levando em consideração a 

média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos que é 

de 260,02 kWh. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil e confirmo a tutela de urgência deferida nos 

autos. Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, o 

condeno ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza 

e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIAS, 

Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, 

vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo 

Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009655-63.2018.8.11.0002. Vistos. Maria 

Cândida Pereira propôs a presente ação de obrigação de fazer c/c 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela cautelar de urgência em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de energia S/A, aduzindo, em síntese, que possui a Unidade 

Consumidora n°. 6/378721-5, tendo a parte requerida encaminhado uma 

fatura no valor de R$ 2.528,50 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e 

cinquenta centavos) em 30.08.2018, referente a consumo recuperado de 

2.949 kWh nos meses de 01/2017 a 05/2018. Salienta ter tentado 

desconstituir a referida cobrança extrajudicialmente, porém sem êxito eis 

que a parte requerida afirma que o débito é devido, porquanto decorrente 

de “desvio de energia no ramal de entrada”, o que a autora ressalta não 

ter ocorrido. Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

determinar que a requerida não suspenda o fornecimento do serviço de 

energia elétrica, bem como a suspensão da cobrança da fatura com 

vencimento em 30.08.2018 no valor de R$ 2.528,50 e que seja 

determinada a troca do padrão monofásico para bifásico, e, no mérito, seja 

declarada a inexistência do débito sub judice, bem como a condenação da 

requerida pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Juntou documentos de ids. 16133985 a 16135043. No id. 16154092 o 

pedido liminar foi parcialmente deferido. A audiência de conciliação 

realizada no id. 16738281 restou infrutífera. Em seguida, a requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 17205896 

a 17205908, afirmando que quando da inspeção no aparelho medidor da 

autora havia flagrante adulteração externa do medidor, comprovada por 

meio de laudo fotográfico, e nesses casos, não há envio do medidor para 

realização de laudo do INMETRO. Ressalta que após vistoria e avaliação 

realizada por equipe de inspeção, foi constatado que a requerente 

consumiu energia elétrica fornecida sem a devida contraprestação, uma 

vez que o registro do medidor, ante a irregularidade verificada, era inferior 

ao número de quilowatts efetivamente consumidos. Afirma que a 

cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita 

do período em que a energia consumida no imóvel do requerente não era 

corretamente medida. Discorre acerca da legalidade do termo de 

ocorrência e, assevera que não há motivos para condenação em danos 

morais, uma vez que não promoveu a suspensão dos serviços, tampouco 

procedeu com a negativação do nome do autor, requerendo, assim, a 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação apresentada no id. 

17576164. Na decisão saneadora de id. 18117038 foram fixados os 

pontos controvertidos da demanda e determinada a realização de perícia 

técnica. O Laudo Pericial foi juntado aos autos no id. 24417221, tendo as 

partes se manifestado nos ids. 24917822 e 25265664. Após os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou 

discordância com relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 

encaminhado pela requerida, no valor de R$ 2.528,50 (dois mil, quinhentos 

e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em 30.08.2018, referente a 

consumo recuperado de 2.949 kWh nos meses de 01/2017 a 05/2018. A 

requerida, por sua vez, afirma que as cobranças contestadas decorrem 

de inspeções rotineiras realizadas na unidade consumidora de titularidade 

da parte autora, ocasiões em que a ré constatou desvios de energia no 

borne do medidor, irregularidade que estava impedindo a medição da 

energia efetivamente consumida no imóvel. Realizada a prova pericial para 

dirimir a média de consumo de energia na residência da parte autora, o Sr. 

Perito constatou a média de 182,52 kWh, vejamos: A precisão na 

estimativa do consumo depende basicamente do perfil de uso de cada 

equipamento/eletrodoméstico, quanto mais tempo ficar ligado, maior será o 

consumo de energia elétrica. O consumo mensal estimado está entre 

148,45 kWh e 216,59 kWh (...) Portanto, o consumo médio mensal 

estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos 

equipamentos que a autora é de 182,52 kWh mês. (id. 24417221) 

Perguntado acerca da legalidade da cobrança encaminhada pela requerida 

à autora, o Sr. Perito afirmou: Analisando o demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo (ID 17205905 – pg. 2), na coluna do consumo 

devido, os meses de jan/2017 até mai/2018 não estão de acordo com a 

média das duas simulações realizadas no quesito nº 2. Todos os valores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 298 de 579



de consumo devido, calculados pela requerida, estão bem acima da média 

estimada, que está entre 148,45 kWh e 216,59 kWh. Podemos observar 

também que a suposta irregularidade foi detectada em 24/05/2018, e 

mesmo após este ocorrido, o consumo se manteve. (id. 24417221) Assim, 

não se pode impor à requerente o pagamento pela multa decorrente do 

alegado “desvio de energia no ramal de entrada”, na medida em que 

quando da perícia judicial foi verificado que tal cobrança não está de 

acordo com o consumo da parte autora. De fato, a multa no valor de R$ 

2.528,50 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), 

aplicada a título de recuperação de consumo, deve ser declarada 

inexigível. Do dano moral A responsabilidade civil consiste na obrigação de 

indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de 

consumo, seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de 

causalidade e do dano/prejuízo O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não 

pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 

truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade 

civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

não há que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona[2]: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem, analisando os autos, observo 

que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a 

indenização por dano moral, em face de que inexistiu uma conduta por 

parte da requerida que tivesse causado qualquer dano/prejuízo a 

requerente. Isso porque, as provas encartadas aos autos registram que 

inocorreu qualquer negativação em nome da autora ou suspensão de 

energia em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o 

dano. Além disso, mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados 

ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de 

indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – 

CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO 

PREJUÍZO MORAL – SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples cobrança indevida de 

consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral. Se cada litigante for, 

em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 

eles as despesas.” (TJMT - Ap 114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR 

E POSTERIOR COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO 

(DIFERENÇA) – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO 

NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DO 

DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar-se em legitimidade da cobrança de 

diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de 

irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o 

procedimento administrativo apenas com registros fotográficos do local da 

Unidade Consumidora, sem realizar a perícia técnica conforme determina o 

art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de ofício ou a requerimento 

do consumidor. Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, 

por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por 

danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do 

fornecimento de energia pela concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) A simples cobrança direcionada 

a autora é fato isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de 

personalidade deste, razão pela qual tenho que não se encontram 

presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar. Da tutela 

provisória de urgência A parte autora pugnou pela reanálise do pedido de 

tutela no tocante à troca do padrão monofásico para bifásico, sob o 

argumento de que a requerida se recusou a efetuar a troca, aduzindo que 

a autora deveria quitar a multa. Nesse contexto, os vários argumentos já 

expostos nesta sentença, são mais que suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300/CPC). Isso porque, 

verificada a irregularidade da cobrança do valor de R$ 2.528,50 (dois mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) à parte autora, não 

há justificativa para que a requerida negue a substituição do medidor. 

Inexiste, também, perigo de irreversibilidade da medida, posto que a 

demanda versa sobre a cobrança de multa por recuperação de consumo, 

a qual já foi objeto de perícia, de modo que a troca do medidor em nada 

influenciará em eventual mudança da sentença. Sobre mais, lembro que 

não há qualquer óbice em seu deferimento ocorrer na própria sentença, 

conforme dispõe o art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC. Nestas condições, 

comprovado quantum satis os pressupostos informadores da espécie, 

impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Do dispositivo Isto exposto, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

para declarar a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 2.528,50 (dois mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), facultando a 

requerida a realizar a emissão de nova fatura de consumo levando em 

consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada 

nos autos que é de 182,52 kWh. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a tutela de 

urgência deferida nos autos. Outrossim, determino que a requerida 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a troca do medidor monofásico 

para bifásico, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

fixada com fulcro no art. 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 

(vinte) dias-multa. Condeno a requerida ao pagamento das despesas, 

custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o tempo de 

tramitação e o local da prestação dos serviços (CPC - §2º, art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIAS, 

Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, 

vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo 

Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001790-52.2019.8.11.0002. Vistos, 

Francisco Vitor da Silva Filho promove a presente ação de cobrança em 

desfavor de Valmir Conrrado Aprigio, todos devidamente qualificados nos 

autos, narrando que foi contratado pelo requerido para realizar uma obra 

na residência deste, a qual, a princípio, custaria entre R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais). Salienta que em razão de 

problemas financeiros do requerido não foi possível terminar a obra na 

data aprazada, contudo, passados alguns meses o requerido adquiriu 

mais materiais e solicitou que o autor construísse um quarto e “um box 

com parte em alvenaria e outra em vidro temperado”. Afirma que próximo à 

conclusão da obra o requerido “criou a impressão de que não podia 

comprar mais materiais”, de forma que o autor paralisou o serviço e 

passou a aguardar pelos materiais e pelo pagamento do seu serviço, 

contudo, o requerido não o fez. Ressalta que em decorrência do 

acréscimo nos serviços contratados, aliado ao tempo decorrido desde as 

obras, o valor da empreitada passou a ser R$ 65.000,00 (sessenta e 

cinco mil reais), o qual devidamente atualizado perfaz a soma de R$ 

78.000,00 (setenta e oito mil reais). Destarte, pleiteia a condenação do 

requerido ao pagamento do valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 

reais), referente aos serviços executados, custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de Ids. 

18260139 a 18262771. Apesar de devidamente citada, a parte requerida 

deixou de apresentar contestação, tendo sido decretada a sua revelia na 

decisão de id. 23845270, ocasião em que o feito foi saneado e designada 

audiência de instrução e julgamento. Decorrido o prazo sem apresentação 

de testemunhas, a produção de prova testemunhal tornou-se preclusa, e, 

consequentemente, cancelada a audiência designada nos autos, 

conforme id. 25875014. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por Francisco Vitor da 

Silva Filho em face de Valmir Conrrado Aprigio, visando o recebimento do 

valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), em razão de serviços 

prestados ao requerido. Inicialmente, insta salientar que no direito 

processual civil, em regra, vigora o princípio dispositivo, que determina à 

parte o dever de diligenciar a fim de comprovar as suas alegações e, por 

conseguinte, os fatos ensejadores das suas pretensões postas em juízo, 

conhecido como ônus da prova. Em outras palavras, a lei processual 

atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob 

pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua 

alegação pelo Juiz. Destarte, a despeito de a parte autora alegar ter 

firmado contrato de prestação de serviços com o requerido, não juntou 

nos autos nenhum documento que evidencie, sequer, indícios do alegado 

acordo verbal. Ainda, tratando-se de negócio verbal, cabia ao autor 

produzir prova testemunhal a fim de demonstrar a existência e os termos 

do contrato, no entanto, oportunizada a produção de prova oral, 

quedou-se inerte, conforme se infere da decisão de id. 25875014. 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Importante 

salientar, ainda, que o ensinamento doutrinário e jurisprudencial é maciço 

ao preconizar que meras alegações, despidas de respaldo probatório, não 

têm o condão de constituir o direito da parte autora com o objetivo de 

respaldar uma condenação. Enfim, tratando-se de contrato verbal, a 

obtenção de decisão condenatória somente seria possível se houvessem 

robustas provas dos termos pactuados e dos valores supostamente 

inadimplidos pelo requerido, o que não foi demonstrado no caso vertente, 

como já se frisou alhures. Sobre a questão, colaciono aresto do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS DE 

AMPLIAÇÃO E REGUALARIZAÇÃO DE OBRA DA SEDE DO SAAE DE 

LUCAS DO RIO VERDE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – ÔNUS DA 

PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – AUTOR – AUSÊNCIA DE 

PROVA DOS TERMOS DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora 

comprovar a celebração de contrato verbal, seus termos e a suposta 

inadimplência da ré. Não tendo a parte requerente se desincumbido desse 

ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015, deve-se julgar improcedente o pedido inicial. (N.U 

0002402-53.2011.8.11.0045, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018). Dessa forma, ausente os pressupostos 

que informam a espécie, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Posto isso, julgo improcedente do pedido formulado na petição 

inicial, motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, determino sejam os autos arquivados, mediante as 

baixas e anotações necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009174-66.2019.8.11.0002. Vistos, Olga 

Josefa da Silva Borges e Jose Borges ingressaram com o presente ação 

de usucapião extraordinário em desfavor de Firma Prodeco Ltda e Joe 

Moacir Witzak Junior todos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a emenda da petição inicial no Id. 22346094 para que a parte 

autora apresentasse matrícula atualizada, planta e memorial descritivo do 

imóvel. Manifestaram-se os autores no Id. 24091251, pugnando pela 

dilação do prazo, que foi concedida no Id. 24389041. No Id. 25746359 

foram apresentados a planta e o memorial descritivo do imóvel. 

Determinado, novamente, a apresentação da matrícula atualizada do 

imóvel no Id. 26138271, porém a parte autora não atendeu o comando 

judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que 

depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer 

manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. 

Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas na decisão de Id. 22346094, inexiste alternativa senão indeferir 

a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do 

Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 300 de 579



processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005954-65.2016.8.11.0002. Vistos, Dejalma 

Marques da Silva promoveu a presente ação declaratória de obrigação de 

fazer cumulada com danos materiais e morais com pedido de tutela de 

urgência em desfavor de CLV Multimarcas e Israel Antonio da Cruz, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que em 

15.08.2011 adquiriu um automóvel da marca Volkswagen, modelo Parati, 

cor Vermelha, Placa JZB6632, ano 2001 pelo valor total de R$ 22.958,40 

(vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos), financiado em quarenta e oito parcelas de R$ 478,30 

(quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Afirma que em 

setembro/2014 deixou o referido veículo para ser vendido pela requerida, 

tendo sido acordado verbalmente que o veículo seria comercializado pelo 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), do qual cinco por cento da venda 

seria para a requerida. Ressalta que continuou a adimplir as parcelas do 

financiamento, quitando-o em 15.08.2015, contudo, foi surpreendido ao 

tomar conhecimento que o veículo foi vendido em dezembro/2014, porém a 

requerida não o informou acerca da venda, deixando de repassar o 

devido valor, bem como de comunicar a venda perante o Detran/MT. Aduz 

que procurou a parte ré para obter esclarecimentos, contudo, sem êxito. 

Assim, requer a procedência da demanda para que a requerida 

providencie a entrega do contrato de compra e venda realizado com o 

terceiro comprador do referido veículo, bem como para que efetue a 

transferência da titularidade do veículo, das infrações e débitos e dos 

pontos referentes às multas de trânsito para o atual comprador do veículo. 

Ainda, postula pela condenação da parte requerida em danos materiais e 

morais. Com a inicial vieram os documentos de Ids. 4548249 a 4548388. 

No Id. 4612529 foi deferida a tutela de urgência. Audiência de conciliação 

realizada conforme id. 5812054. A primeira requerida apresentou 

contestação no Id. 6054631, alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez 

que desconhece a pessoa do autor e nunca efetuou qualquer tipo de 

transação com este. Indicou o Sr. Israel Antonio da Cruz como parte 

legítima para compor o polo passivo, aduzindo que este é vendedor 

autônomo de veículos. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no Id. 8207794. Instadas as partes para manifestarem acerca 

da produção de provas, apenas a autora assim procedeu, pugnando pela 

produção de prova oral (Id. 11575435). No id. 13804011 foi determinada a 

inclusão do Sr. Israel Antonio da Cruz no polo passivo e designada 

audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, conforme termo de id. 

14989519. O segundo requerido apresentou contestação no id. 15387000, 

a qual veio instruída dos documentos de ids. 15387003 a 15387020, 

aduzindo, em síntese, que é vendedor autônomo de veículos, não 

possuindo qualquer vínculo com a primeira requerida. Ressaltou que em 

2011 intermediou a venda do veículo sub judice ao autor, pelo valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), tendo o autor entregue dois cheques de R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais) e financiado o restante do valor. 

Afirma que providenciou os documentos para transferência para o nome 

do autor, porém este nunca transferiu o veículo para o seu nome, estando 

o bem em nome da antiga proprietária, com comunicação de venda para o 

autor. Ressalta que após três anos de uso o autor entregou o veículo na 

residência do segundo requerido para que fosse negociado, e, assim que 

conseguiu um comprador informou ao autor que o veículo seria vendido 

pelo valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em fevereiro/2015, 

sendo esse valor utilizado para pagar R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) referente às multas de responsabilidade do proprietário, constantes 

no sistema, cheques devolvidos quando da compra do veículo, R$ 

6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) referente à quitação do veículo, e 

ainda o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de comissão. Assim, 

postulou pelo julgamento improcedente da demanda e condenação do 

autor em litigância de má-fé. Impugnação à contestação no id. 15846158. 

No id. 21836794 o feito foi saneado, ocasião em que foi designada 

audiência de instrução e julgamento, a qual realizou-se conforme termo de 

id. 22867580, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela parte autora. 

Os autos permaneceram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. 

A controvérsia da presente demanda cinge-se em analisar se houve 

acordo verbal acerca da venda do veículo da marca Volkswagen, modelo 

Parati, cor Vermelha, Placa JZB6632, ano 2001 e quais os termos do 

negócio. A parte autora afirma que após a aquisição do automóvel, pelo 

valor de R$ 22.958,40 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais 

e quarenta centavos), deixou o veículo na empresa requerida para que 

este fosse vendido pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), contudo, 

tomou conhecimento de que a ré havia comercializado o veículo à terceiro 

sem repassar qualquer valor, tampouco efetuar a transferência. A 

primeira requerida aduz desconhecer a pessoa do autor e nunca ter 

efetuado qualquer negócio com este, indicando o segundo requerido como 

possível responsável pela venda do veículo. Por sua vez, o segundo 

requerido salienta que efetuou o referido negócio com o autor, porém em 

termos diversos daqueles narrados na inicial, porquanto alega ter vendido 

o veículo ao autor pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo o 

autor ficado responsável pela transferência do bem para o seu nome, o 

que jamais fez. Ressalta que procurado pelo autor para revender o 

veículo, o fez pelo valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), com 

a anuência do autor, sendo esse valor utilizado para pagar R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais) referente às multas de responsabilidade do 

proprietário, constantes no sistema, cheques devolvidos quando da 

compra do veículo, R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) referente à 

quitação do veículo, e ainda o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título 

de comissão. Oportunizada a produção de prova oral, a parte autora 

arrolou o Sr. José Luiz de Oliveira como testemunha, o qual afirmou em 

juízo que somente tem conhecimento dos fatos por meio daquilo que o 

autor lhe contou e perguntado pela advogada do autor se acompanhou a 

venda do veículo, este disse que não, bem como nada soube informar 

acerca de eventual financiamento do automóvel (ids. 22868485, 

22868486). Desse norte, verifica-se que não há qualquer indício de prova 

dos fatos alegados pela parte autora, considerando que desde a inicial 

ressaltou tratar-se de acordo verbal, sendo que a única testemunha 

arrolada nada soube informar acerca do suposto negócio jurídico firmado 

entre as partes. O segundo requerido, por outro lado, apresentou o 

Certificado de Registro do veículo (id. 15387012), de onde se observa que 

o autor sequer possui a propriedade do bem, o que coloca em dúvida os 

fatos narrados na exordial. Ora, o autor afirma ser proprietário do 

automóvel marca Volkswagen, modelo Parati, cor Vermelha, Placa 

JZB6632, ano 2001, o qual supostamente colocou a venda na empresa 

requerida, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todavia, não há 

qualquer evidência que corrobore sua alegação, especialmente 

considerando que a primeira requerida afirma desconhecer o autor. Já o 

segundo requerido, além de afirmar ter efetuado negócio com o autor, 

apresenta outra versão do acordo verbal, inclusive munido de documentos 

do automóvel que demonstram que o autor detinha o necessário para 

transferir o bem para o seu nome, porém não o fez (ids. 15387012, 

15387015, 15387018). Certamente que, apesar de não se ter 

conhecimento de quais foram os termos do pactuado entre o autor e o 

segundo requerido, a versão narrada na exordial perde sua força se 

comparada aos argumentos e documentos apresentados pelas partes 

requeridas. A propósito, colaciono os seguintes arestos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL DE 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR 

PARTE DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO 

TERIA SIDO CELEBRADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA 

EMPRESA RÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito. 2. Não há como ser imputado à parte ré o ônus 

da prova quanto a fato negativo, cuja comprovação se mostra 

inviabilizada. 3. Não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a 

indicar que a empresa ré, de algum modo, participou da compra e venda 

de veículo, celebrada verbalmente entre o autor e o outro réu, não há 

como lhe ser imputada a responsabilidade pelo ressarcimento de prejuízos 

causados pelo descumprimento de obrigação contratual por parte do 

comprador do automóvel. Recurso de apelação conhecido e não provido. 

(TJDF – 00008998-14.2016.8.07.0005, 8ª Turma Cível, Relator Nídia Corrêa 

Lima, DJe 02.07.2019). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA 

E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. No caso, nenhum documento comprobatório 

foi trazido aos autos pela parte autora a confirmar a existência do vínculo 

existente entre as partes. O contrato foi verbal segundo alega o 

recorrente e tampouco possui recibo para comprovar a transação e o 

pagamento do preço referido na peça exordial. Não há, portanto, prova 

mínima da alegada relação contratual existente entre as partes e do 

pagamento de algumas parcelas, ônus que competia ao autor, na forma do 

artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu, motivo da manutenção 

da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70075575431, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em: 07-03-2018). Nesse passo ressalto que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do autor se tornam frágeis 

e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do 

CPC/1973. Dessa forma, ausente os pressupostos que informam a 

espécie, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto isso, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, motivo 

porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o 

autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do extenso 

lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela 

combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Quanto à condenação 

por litigância de má-fé combatida pelo segundo requerido, a aplicação dos 

efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da 

exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos 

presentes autos nenhum comportamento do autor passível de assimilar-se 

às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que o requerente apenas exerce seu direito de 

ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitado em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003014-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (AUTOR(A))

RODRIGO DE MACEDO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003014-25.2019.8.11.0002. Vistos. Rodrigo 

de Macedo Cabral e Juliana Souza Mota Cabral promovem a presente ação 

de restituição de quantia paga com distrato de contrato c/c pedidos de 

danos morais e tutela antecipada em desfavor de Orleans 

Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Var1, Desenvolvimento 

Imobiliário Ltda., alegando, em síntese, que em 03.10.2016 firmaram 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel situado no Condomínio 

Urbanístico Verana Várzea Grande I, unidade autônoma n. 14, quadra n. 

20, nesta comarca. Aduzem que no dia 01.11.2016 deram entrada no valor 

de R$ 1.111,23 (um mil cento e onze reais e vinte e três centavos), sendo 

as parcelas mensais no valor de R$ 804,87 (oitocentos e quatro reais e 

oitenta e sete centavos). Além das mensalidades, ressaltam que tiveram 

de pagar pelo agenciador da compra do imóvel o valor de R$ 5.014,40 

(cinco mil, quatorze reais e quarenta centavos), o qual foi pago com dez 

cheques de R$ 501,44 (quinhentos e um reais e quarenta e quatro 

centavos). Salientam que tentaram rescindir o contrato de promessa de 

compra e venda, porém as requeridas negaram-se a restituir mais que 

70% da quantia paga. Outrossim, afirmam que a previsão de entrega do 

imóvel era para setembro/2018, porém até o momento as obras estão 

paralisadas. Diante da impossibilidade de negociação com as requeridas, 

pretendem o julgamento procedente da demanda para que lhes sejam 

restituídos noventa por cento dos valores pagos, dentre os quais o valor 

pago pela corretagem, com o consequente distrato do contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta. Com a inicial vieram 

documentos de ids. 19119950 a 19108171. No id. 19255742 foi deferida a 

tutela de urgência. Designada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (id. 20314492). As requeridas apresentaram contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 20876893 a 20876897, alegando 

que não houve atraso na conclusão da obra, pois a expectativa para 

entrega era 36 (trinta e seis) meses a partir de outubro de 2015, devendo, 

contudo, observar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito meses) 

conforme Lei nº 6.766/1979, o qual se encerraria em outubro de 2017 com 

a existência do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Afirmam 

que nunca se opuseram e não se opõem à rescisão contratual pleiteada 

pelo autor, contudo entendem que deve haver o estrito cumprimento 

contratual, especialmente quanto aos valores a ser restituídos, com o justo 

direito à retenção de 30% do valor pago, além das despesas previstas no 

contrato e as inerentes ao imóvel. Alegam que na hipótese de rescisão 

deverá ser determinada a retenção ou responsabilização do adquirente 

em relação aos valores devidos de IPTU, condomínio ou taxas 

associativas, taxas de consumo, ITBI e emolumentos cartorários e 

retenção de parte dos valores pagos de fruição pela posse do imóvel. Ao 

final, aduzem a inexistência de danos morais e lucros cessantes e 

requereram a improcedência dos pedidos iniciais. Os autores 

apresentaram impugnação à contestação no id. 22296961. Em seguida, 

intimadas as partes para especificarem as provas, manifestaram-se nos 

ids. 22937477 e 22952939. Após, vieram os autos conclusos. Relatado. 

Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do Mérito Da rescisão do contrato e restituição dos valores 

Pretende a parte autora a rescisão do contrato firmado entre as partes 

com a consequente restituição dos valores pagos e a condenação das 

requeridas ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da análise dos autos verifico que o 

ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na 

possibilidade de rescisão do contrato sub judice, em virtude da 

inadimplência das requeridas que não teriam realizado na data aprazada a 

construção do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes. 

Analisando o contrato verifico que a previsão de conclusão da obra era 

até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) 

dias, conforme cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de 

Venda e Compra Quadra: 20 – Unidade Autônoma: 14 Quadro Resumo”, 

encartado nos ids. 19119953 a 19119962. Ainda, até a propositura da 
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presente ação, em 02/04/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e 

tampouco há previsão para tanto já que as obras estão paralisadas, 

conforme noticiado pela parte requerente e não impugnado pelas 

requeridas. Dessa forma, considerando que as requeridas se 

comprometeram a realizar a construção da unidade residencial, inexiste 

alternativa senão reconhecer a sua inadimplência, que faz nascer para os 

requerentes a possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma 

do art. 475, do Código Civil, segundo o qual “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 prateado 

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] Na mesma linha a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de 

Justiça ressalta: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE 

DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 

- RECURSO IMPROVIDO. Diante do inadimplemento unilateral do contrato, o 

contratante pontual, que cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer 

em juízo a resolução da avença ou exigir o seu cumprimento. (TJMT, Sexta 

Câmara Cível, Recurso De Apelação Cível Nº 43387/2007 - CLASSE II - 20 

- Comarca De Tangará Da Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza De 

Barros, Data de Julgamento: 08-8-2007) Desta forma, a culpa pela 

rescisão do contrato deve ser imputada à parte requerida, o que impõe a 

devolução dos valores pagos pelos requerentes, sem a retenção de 

qualquer importância pela parte requerida. Realmente, esse é o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: 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. No mesmo sentido, segue os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO 

PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS 

PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543/STJ. 1. A rescisão do contrato 

objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente 

vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida à promitente 

compradora a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece 

remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado 

sumular nº 543/STJ. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF, APC 

20140110955063, Rel. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, julgado em 

30.09.2015). APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – 

(...) RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - 

ADMISSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO 

CONSTATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - 

INTEGRALIDADE - RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO – (...) A inexecução 

voluntária do contrato impõe o ressarcimento das perdas e danos 

eventualmente suportados pelos promitentes compradores. Indevida a 

retenção de parcela do preço quando o rompimento do vínculo se dá por 

inadimplência da promitente vendedora. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0188.14.006896-9/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD 

CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, 

publicação da súmula em 15/04/2016) Com efeito, o valor a ser devolvido 

deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação 

de documentos que comprovem os pagamentos efetuados em favor das 

requeridas. Da comissão de corretagem Pretendem os autores a 

condenação das requeridas a restituir o valor de R$ 5.014,40 (cinco mil, 

quatorze reais e quarenta centavos) supostamente pago a título de 

comissão de corretagem. Pois bem, de entrada, verifico que não há 

comprovação do pagamento do valor de R$ 5.014,40 (cinco mil, quatorze 

reais e quarenta centavos), tendo a parte autora apresentado um cheque 

no valor de R$ 501,44 (quinhentos e um reais e quarenta e quatro 

centavos), em favor de Soberana Consultoria Imobiliária Ltda. (id. 

19108171), de onde não é possível aferir se diz respeito à comissão de 

corretagem. Isso porque, o contrato firmado com as requeridas não 

evidencia a cobrança do referido valor, não havendo outro documento que 

comprove a que se destinou o alegado pagamento. Dito isso, entendo que 

não há, neste caso, direito a restituição de valor supostamente pago à 

título de comissão de corretagem. Do dano moral Quanto ao dano moral, 

dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado à parte requerida, que agiu de modo contrário 

ao previsto no contrato, pois não procedeu com a entrega do imóvel 

residencial na data aprazada. Muitos doutrinadores, assim com parte da 

jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o negócio frustrado 

não configura danos morais, mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, 

não se pode esquecer que a temática versa sobre questão de grande 

relevância social, que mexe com os sonhos e expectativas daqueles que 

pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o primeiro empreendimento 

de importância em suas vidas. E isso é planejado por anos e anos, pois se 

busca o melhor lugar para criar seus filhos, receber os amigos, familiares 

e, ainda, de ver concretizada a tão almejada estabilidade. Portanto, a 

frustração do negócio, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em 

prol de um objetivo real, somente não alcançado por quebra dos deveres 

de conduta da parte requerida, como cooperação e confiança, configura 

ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais, nos termos da 

norma antes falada. Desse modo, a parte requerida deve ser compelida ao 

pagamento da indenização pelos danos morais. Quanto ao 

estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria atribuída à 

prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo 

caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes 

do Dano Moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) 

estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; 

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão[2]”. Na presente, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da parte requerida, as condições econômico-financeiras das partes e o 

grau de sofrimento experimentado pela requerente, considero que a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais a em favor da 

autora se mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia 

acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, 

sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 

“dupla função reparatória e penalizante[3]”. No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação Cível - 

Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario,). Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindindo o 

“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 20 – 

Unidade Autônoma: 14 Quadro Resumo”, encartado nos ids. 19119953 a 

19119962, firmado entre as partes; b) condenar as requeridas a devolver 

as quantias pagas pelos requerentes, cujo valor deverá corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; c) 

condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) em favor dos requerentes a título de compensação por danos 

morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer 

seja, data que o imóvel deveria ser entregue. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza 

e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 
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Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Contratos, 

18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 171. [2] “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, 

trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002421-30.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSUE AMOZ DE CAMPOS RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos, Josué Amoz de Campos intentou a presente 

ação de usucapião em desfavor de Empreendimentos Nossa Senhora da 

Guia Ltda., aduzindo, em suma, que é possuidor há mais de 10 (dez) anos 

do imóvel localizado na Rua X, Quadra 88, Lote 03, Loteamento Jardim 

Paula II, Várzea Grande/MT, matriculado sob o n°. 18.370 no 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2° Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá/MT. Afirma que o início de sua posse se deu no ano de 2007, de 

forma mansa, pacífica e continua exercendo-a de maneira ininterrupta há 

mais de 11 (onze) anos até a data da propositura da presente ação, tendo 

empregado relevantes investimentos no local. Assim, e após expor suas 

razões jurídicas, requereu a declaração do domínio sobre o imóvel 

usucapiendo. Juntou documentos (Ids. 12467145, 12467149, 12467151, 

12467153, 12467158, 12467159 e 12467163). Determinada a emenda da 

inicial nos Ids. 12936660 e 13714799 a parte autora manifestou no Id. 

13986544. No Id. 13995153 foram deferidas a gratuidade de justiça e a 

dilação do prazo para apresentar a planta e o memorial descritivo do 

imóvel usucapiendo. Diante da impossibilidade de apresentação dos 

documentos faltantes pela parte autora, no Id. 14140254 foi nomeado 

perito para elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel descrito 

na inicial. Laudo técnico pericial, com planta e memorial descritivo do 

imóvel apresentado no Id. 18226268. Nos Ids. 21362312, 19676671 e 

20338774, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

respectivamente, manifestarem desinteresse na presente lide. Os 

confinantes foram devidamente citados (Id. 19978766), porém 

quedaram-se inertes. A requerida foi devidamente citada no Id. 20082849, 

deixando decorrer in albis o prazo para apresentar. Na decisão de Id. 

23172126 o processo foi saneado, oportunidade em que foi determinada a 

produção de prova oral. Termo de audiência no Id. 25147693, sem 

comparecimento das partes, assim como não arrolaram testemunhas. Os 

autos permaneceram conclusos para prolação de sentença. É o relato. 

Fundamento e decido. De entrada, verifico que a parte requerida foi 

devidamente citada (id. 20082849), porém quedou-se inerte, deixando de 

apresentar defesa, razão porque decreto sua revelia. Da usucapião Pois 

bem, a Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do 

Código Civil, com a seguinte redação: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo.” Para a procedência do pedido é 

necessário à coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) 

exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo 

de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem 

seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família. Segundo 

preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro, in verbis: "tais 

requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda 

reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, 

exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, 

nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja"[1] Sendo 

assim, o que basta é o exercício pleno da posse pelo período determinado 

pela lei e a destinação do bem. Do exercício da posse pelo prazo de 10 

anos Segundo se extrai dos autos, ficou evidenciado que a parte autora 

encontra-se no imóvel usucapiendo no mínimo há mais de 10 (dez) anos, 

conforme documentos que acompanham a exordial. De fato, tais 

documentos demonstram que no ano de 2007 a parte autora já utilizava o 

imóvel, pois a declaração de quitação anual de quitação de débito emitida 

por concessionária de serviço público em nome da parte autora (id. 

12467145) indica a existência de consumo de energia naquele ano no 

imóvel usucapiendo. Outrossim, a continuidade no exercício da posse do 

imóvel também resta demonstrada, mediante as declarações de quitação 

anual de débito de energia elétrica do ano de 2007 à 2016 (Ids. 12467145 

e 12467149). Some-se a isso a planta do imóvel, o memorial descritivo e 

as fotografias elaboradas na vistoria ocorrida no dia 28 de janeiro de 2019 

no imóvel litigioso, que indicam que a área ainda é ocupada pela parte 

autora e é destinada a sua moradia e de sua família (Id. 18226268). Assim, 

tem-se fonte documental suficiente atestando o exercício da posse, com 

os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 10 (dez) anos, 

considerando-se os prazos estipulados pelos artigos 1.238, parágrafo 

único e artigo 1.242, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse 

sempre foi mansa e pacífica. É de se considerar, também, que eventuais 

terceiros interessados, foram regularmente intimados e nada se opuseram 

quanto aos limites indicados na exordial para o reconhecimento da 

usucapião. Da destinação do bem Acerca desse requisito, é imperioso 

registrar que o ilustre professor Miguel Reale denomina de posse-trabalho 

essa espécie de usucapião, reduzindo o prazo para dez (10) anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nela 

tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Da leitura dos 

autos concluo, também, que a parte autora constituiu sua moradia na área 

sub judice, que abrigou, ainda, seus familiares, corroborado pelas 

fotografias do interior do imóvel, consignadas no memorial descritivo (Id. 

18226268), não pairando qualquer dúvida sobre este ponto. Efetivamente, 

a corroborar, colho os seguintes arestos: “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, COM PRAZO REDUZIDO. ART. 1.238, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE-TRABALHO. DÚVIDAS SOBRE A 

ORIGEM DO IMÓVEL. TERRA DEVOLUTA. ÔNUS DA PROVA. DÚVIDAS 

QUE SE RESOLVEM EM FAVOR DE QUEM EXERCE POSSE-TRABALHO. 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. APELO PROVIDO. Ainda que consabido ser inviável a 

usucapião de bens públicos, é antiga a orientação jurisprudencial no 

sentido de que cabe ao ente público a demonstração de que o imóvel 

usucapiendo configura terra devoluta. Permanecendo dúvidas sobre a 

origem do imóvel, se público ou não, a dúvida deve ser resolvida em favor 

de quem efetivamente explora o imóvel, tornando-o produtivo e com isso 

fazendo com o que o mesmo cumpra sua função social. Restando 

comprovado que o autor exerce posse própria e pessoal, cultivando o 

imóvel há mais de quinze anos e residindo em imóvel situado ao lado, de 

propriedade da família, deve-se reconhecer sua propriedade sobre o 

imóvel, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.” [2] 

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO 

ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS - CONTÍNUA 

- SEM OPOSIÇÃO - ANIMUS DOMINE - SENTENÇA CONFIRMADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Decorrido o lapso temporal necessário e sendo 

esta exteriorizada de forma mansa e pacífica é de ser reconhecida a 

usucapião.” [3] Portanto, tenho como cumprido o arquétipo do parágrafo 

único, do art. 1.238, do Código Civil, razão porque hei por bem acolher a 

súplica dos autores deduzida na petição inicial. Posto isso, julgo 

procedente o pedido inicial para declarar o domínio por usucapião 

extraordinária urbana localizada no lote 03, quadra 88, Loteamento Jardim 

Paula II, Várzea Grande/MT, matriculado sob o n°. 18.370 no 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2° Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá/MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na 

planta e memorial descritivo (Id. 18226268), em favor do requerente Josué 

Amoz de Campos, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do 

art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da causa, o 
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tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85). Por fim, 

expeça-se certidão em favor do perito nomeado nos autos, conforme Id. 

14140254. Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo 

Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e do documento do Id. 18226268. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in "Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª 

ed., p. 127. [2] TJRS, Apelação Cível Nº 70032536419, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 30/08/2011. [3] TJMT, Ap, 64704/2008, DESA. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

03/06/2009, Data da publicação no DJE 18/06/2009.
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Processo Número: 1007143-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007143-44.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VARZEA GRANDE MT, NELSON RAMOS DE SOUZA Vistos, Juscileide 

de Matos Correa Santos intentou a presente ação de usucapião em 

desfavor de Nelson Ramos de Souza, aduzindo, em suma, que é 

possuidora há mais de 20 (vinte) anos do imóvel urbano situado à Rua 18 

de Março, n. 09 quadra 42, bairro Nova Ipê, nesta cidade, matriculado sob 

o n. 27.443 no Cartório do 1º tabelionato e Registro de Imóveis de Várzea 

Grande-MT. Destaca que o imóvel foi adquirido na constância de seu 

casamento e após o divórcio ficou definido que o referido imóvel ficaria de 

fato com a autora, como assim ocorreu. Afirma que a posse sempre foi de 

maneira contínua, mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição do seu 

ex-marido ou qualquer outra pessoa, e, assim, requer a declaração do 

domínio sobre o imóvel usucapiendo. Juntou documentos (Ids. 9913145, 

9913148, 9913180, 9913353, 9913333, 9913193, 9913188, 9913201, 

9913272 e 9913292). Determinada a emenda da inicial (id. 9918289) para 

que fossem apresentados planta e memorial descritivo, a parte autora 

informou não possuir condições financeiras para contratar profissional 

habilitado para a elaboração dos aludidos documentos, razão pela qual foi 

nomeado perito do juízo para sua confecção (id. 10405030), o qual juntou 

seu laudo no id. 12248710. Em seguida consta despacho inicial no id. 

12321716. Manifestação da Fazenda Pública Federal e Estadual nos Ids. 

15972727 e 16436916 respectivamente, informando não possuir interesse 

na presente lide. A Fazenda Municipal apesar de devidamente intimada (Id. 

1670868), nada manifestou. O requerido não foi localizado para ser citado, 

motivo pelo qual foi citado via edital e nomeado curador especial, que 

apresentou contestação por negativa geral (Id. 16618668). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no Id. 19533402. As confinantes 

foram devidamente citadas (Ids. 15450588 e 20255165), porém 

quedaram-se inertes. Na decisão de Id. 23172937 o feito foi saneado, 

fixado os pontos controvertidos e designada audiência de instrução. 

Audiência de instrução realizada no Id. 25297471, oportunidade em que 

foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela parte autora. Na 

ocasião as partes apresentaram alegações finais remissivas às provas 

dos autos e o processo permaneceu concluso para prolação de sentença. 

É o relato. Fundamento e decido. Da usucapião Pois bem, a Usucapião 

Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil, com a 

seguinte redação: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo.” Para a procedência do pedido é necessário à coexistência dos 

seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) 

ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à 

moradia do possuidor ou à sua família. Segundo preleciona o civilista 

Washington de Barros Monteiro, in verbis: "tais requisitos são 

indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento 

da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com 

animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu 

oposição ou contestação de quem quer que seja"[1] Sendo assim, o que 

basta é o exercício pleno da posse pelo período determinado pela lei e a 

destinação do bem. Do exercício da posse pelo prazo de 10 anos Pelo que 

observo da controvérsia da lide, este ponto se mostra de singela solução. 

Afinal, ficou evidenciado que a parte autora encontra-se no imóvel 

usucapiendo há mais de 10 anos. Com efeito, a produção de prova 

testemunhal contida nos autos, realizada em audiência de instrução, deixa 

evidente o exercício contínuo e pacífico da posse pela parte autora. A 

testemunha Francisca Souza de Oliveira afirmou que mora no local desde 

o ano de 1994 e que a autora se mudou para o imóvel aproximadamente 

no ano de 1995. Relatou que a autora realizou melhorias na residência, e 

reside no local com sua família. Além disso, afirmou que a posse da autora 

sempre foi mansa e pacífica. A testemunha Ruthe Leal dos Anjos disse 

que mora nas proximidades há aproximadamente 23 anos e que quando 

se mudou a autora já residia no imóvel. Afirmou também que a autora ficou 

fora do imóvel por um período, mas que há mais de 10 (dez) anos retornou 

e mora na propriedade. Por fim, assegurou que a posse da autora sempre 

foi mansa e pacífica. Somem-se a esses depoimentos, os documentos 

colacionados na inicial que indicam a utilização de energia elétrica no local 

pela parte autora desde o ano de 2005 (Id. 9913292). Ou seja, tem-se 

fonte documental e testemunhal atestando o exercício da posse, com os 

atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 10 (dez) anos, 

considerando-se os prazos estipulados pelos artigos 1.238, parágrafo 

único e artigo 1.242, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse 

sempre foi mansa e pacífica, sem oposição da parte requerida, estando, 

ainda, sendo ocupada pela parte autora. É de se considerar, também, que 

os confinantes e eventuais terceiros interessados, foram regularmente 

intimados e nada se opuseram quanto aos limites indicados na exordial 

para o reconhecimento da usucapião. Da destinação do bem Acerca 

desse requisito, é imperioso registrar que o ilustre professor Miguel Reale 

denomina de posse-trabalho essa espécie de usucapião, reduzindo o 

prazo para dez (10) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nela tenha realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Da analise dos autos concluo, também, que a parte autora 

constituiu sua moradia na área sub judice, que abrigou, ainda, seus 

familiares, não pairando qualquer dúvida sobre este ponto, e tal fato urge 

da prova oral e das imagens constante no laudo de Id. 12248710. 

Efetivamente, a corroborar, colho os seguintes arestos: “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, COM PRAZO REDUZIDO. ART. 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE-TRABALHO. DÚVIDAS 

SOBRE A ORIGEM DO IMÓVEL. TERRA DEVOLUTA. ÔNUS DA PROVA. 

DÚVIDAS QUE SE RESOLVEM EM FAVOR DE QUEM EXERCE 

POSSE-TRABALHO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO. Ainda que consabido 

ser inviável a usucapião de bens públicos, é antiga a orientação 

jurisprudencial no sentido de que cabe ao ente público a demonstração de 

que o imóvel usucapiendo configura terra devoluta. Permanecendo 

dúvidas sobre a origem do imóvel, se público ou não, a dúvida deve ser 

resolvida em favor de quem efetivamente explora o imóvel, tornando-o 

produtivo e com isso fazendo com o que o mesmo cumpra sua função 

social. Restando comprovado que o autor exerce posse própria e pessoal, 

cultivando o imóvel há mais de quinze anos e residindo em imóvel situado 

ao lado, de propriedade da família, deve-se reconhecer sua propriedade 

sobre o imóvel, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código 

Civil.”[2] . “APELAÇÃO - USUCAPIÃO - PREENCHIMENTOS DOS 

REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - POSSE HÁ MAIS DE 20 

ANOS - CONTÍNUA - SEM OPOSIÇÃO - ANIMUS DOMINE - SENTENÇA 

CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. Decorrido o lapso temporal 

necessário e sendo esta exteriorizada de forma mansa e pacífica é de ser 

reconhecida a usucapião.”[3] Portanto, tenho como cumprido o arquétipo 

do parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil, razão porque hei por 

bem acolher a súplica da autora deduzida na petição inicial. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por usucapião 
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extraordinária urbana do lote 09, da quadra 42, situado à Rua 18 de 

Março, do Loteamento Residencial Nova Ipê, nesta cidade, matriculado sob 

o n. 27.443 no Cartório do 1º tabelionato e Registro de Imóveis de Várzea 

Grande-MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na 

planta e memorial descritivo (Id. 12248710), em favor da parte requerente 

Juscileide de Matos Correa Santos, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da 

causa, o tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85), 

cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública. Por fim, expeça-se 

certidão em favor do perito nomeado nos autos, conforme Id. 10405030. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo Cartório 

de Registro para proceder com o registro imobiliário, encaminhando cópia 

da sentença e do documento do Id. 12248710. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in "Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª ed., p. 127. [2] 

TJRS, Apelação Cível Nº 70032536419, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

30/08/2011. [3] TJMT, Ap, 64704/2008, DESA. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 03/06/2009, Data da 

publicação no DJE 18/06/2009.
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Processo Número: 1010138-93.2018.8.11.0002
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THAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010138-93.2018.8.11.0002. Vistos, 

Thamiris Luzia de Oliveira promove a presente “ação declaratória de 

responsabilidade civil por falha de prestação de serviço c/c obrigação de 

fazer e indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência” em 

desfavor de Claro S/A, sustentando, em síntese, que possui uma linha 

telefônica, na modalidade pré-pago, chip n. (65) 99218-1018, adquirida 

com a requerida desde o ano de 2015. Salienta que em 28/09/2019 

observou que sua linha telefônica não estava funcionando, motivo pelo 

qual entrou em contato com a requerida, a qual lhe informou que a linha 

estava suspensa por estar em processo de análise para confirmação de 

portabilidade. Ressalta que jamais solicitou a portabilidade do seu número 

telefônico e pretende continuar a utiliza-lo para o seu trabalho, contudo, 

apesar de todas as tentativas extrajudiciais de resolver o impasse, afirma 

não ter obtido êxito. Assim, pugnou pelo julgamento procedente da 

demanda para manter a linha contratada com a requerida em favor da 

requerente e, por conseguinte, o desbloqueio da linha, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Requereu que na eventual impossibilidade de 

regressar o número (65) 99218-1018 para a requerente, que seja a 

requerida condenada a proceder com a indenização das perdas e danos 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão de id. 16535719 o 

pedido liminar foi deferido. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

18614863). A parte requerida apresentou contestação no id. 19057970, 

alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a 

ausência de responsabilidade, uma vez que a portabilidade da linha (65) 

99218-1018 foi efetuada pela empresa Vivo. Ressalta que a Resolução 

460/2007 da ANATEL deixa claro que o trâmite de portabilidade é realizado 

diretamente na operadora de destino, ou seja, a operadora que receberá a 

linha do cliente, no caso em tela, a operadora VIVO S/A. Alega que a 

autora não demonstrou o efetivo dano moral que afirma ter sofrido, 

limitando-se apenas a alegá-lo, sem fundamentação ou provas, o que por 

si só afasta qualquer dever de ressarcimento, motivo pelo qual requereu a 

improcedência do pedido. Impugnação à contestação apresentada no id. 

19265734. Instadas a se manifestarem acerca das provas a serem 

produzidas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ids. 

19635213, 21098896). No id. 23755343 foi determinada a intimação da 

parte autora para manifestar seu interesse na inclusão da empresa Vivo 

S/A no polo passivo, a qual informou seu desinteresse no id. 24058563. 

Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da ilegitimidade passiva A 

parte requerida alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, sob o argumento de que a requerente optou pela portabilidade 

para a empresa Vivo S/A, sendo desta a responsabilidade pela reativação 

e funcionalidade da linha. Assim, afirma que eventuais transtornos que a 

requerente possa ter sofrido em razão das ligações e serviços inerentes 

a linha portada, são de única responsabilidade da Vivo S/A. A presente 

preliminar merece ser afastada, pois no processo de portabilidade tanto a 

prestadora doadora quanto a receptora respondem solidariamente a 

eventuais prejuízos causados ao consumidor em razão de ambas fazerem 

parte da relação de consumo. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE REALIZADA SEM A 

SOLICITAÇÃO DO AUTOR. RAMAL TELEFÔNICO TRANSFERIDO PARA 

OUTRO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESTADORA DOADORA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. TELEFONE 

UTILIZADO PARA FINS PROFISSIONAIS PELO DEMANDANTE. (...) (TJRS – 

Recurso Cível n. 71007902968, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

19/09/2018). Assim, rejeito a preliminar em tela. Do mérito Pois bem, a ação 

foi ajuizada sob o argumento de que a autora possuía linha telefônica com 

a requerida, porém teve seu número bloqueado em razão de uma 

portabilidade efetuada para empresa Vivo S/A, a qual nunca solicitou. 

Assim, postula seja mantida a linha contratada com a requerida em seu 

favor e, por conseguinte, o desbloqueio da linha, bem como a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais. O processo de portabilidade 

de código de acesso pelas empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações é regido pela Resolução n. 460/2007 da ANATEL, o qual 

prevê que o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do 

usuário junto à prestadora receptora (art. 46). Em seguida, os dados do 

solicitante são encaminhados à prestadora doadora para conferência e 

autenticação do processo de portabilidade, conforme dispõe o art. 49, in 

verbis: Art. 49. A fase de autenticação do Processo de Portabilidade é 

caracterizada pela conferência dos dados do usuário, que são 

encaminhados à Prestadora Doadora por meio da Entidade Administradora. 

§ 1º Os dados referidos no caput são os seguintes: a) nome completo; b) 

número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do 

Ministério da Fazenda, no caso de pessoa natural; c) número do registro 

no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica; d) 

código de acesso; e) nome da Prestadora Doadora. § 2º A Prestadora 

Doadora terá, no máximo, 1 (um) dia útil para conferência e confirmação 

dos dados do usuário. § 3º Caso não ocorra a autenticação pela 

Prestadora Doadora em observância aos prazos e condições estipulados 

neste Regulamento, as razões da não autenticação devem ser enviadas à 

Prestadora Receptora por meio da Entidade Administradora. Portanto, 

verifica-se que era obrigação da requerida fazer a conferência dos dados 

e eventual recusa da solicitação de portabilidade no caso de os dados 

enviados serem incorretos ou incompletos. Ora, se a autora afirma que 

nunca solicitou a portabilidade da sua linha para a empresa Vivo S/A, 

cabia à requerida, nos termos do art. 373, II do CPC, demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

ou seja, demonstrar que a autora foi a responsável pelo requerimento de 

portabilidade na prestadora receptora (Vivo S/A), o que não ocorreu. A 

requerida não demonstra que os dados enviados para conferência 

estavam corretos, apenas anexa telas do seu sistema a fim de evidenciar 

a portabilidade, sem indicar que houve a apreciação das normas previstas 

na resolução da Anatel para o processamento da portabilidade (id. 

19057970). De fato, a requerida se limita a afirmar que todo o 

procedimento foi feito pela empresa receptora Vivo S/A, aduzindo ter 

agido “em conformidade com a solicitação do procedimento formal de 

portabilidade cedendo a linha da autora à empresa Vivo S/A” (id. 

19057970), o que, sabe-se, não condiz com o estabelecido pela Anatel, 

que prevê a necessidade de conferência dos dados do solicitante pela 
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empresa doadora, ora requerida. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

arestos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE REALIZADA SEM A 

SOLICITAÇÃO DO AUTOR. RAMAL TELEFÔNICO TRANSFERIDO PARA 

OUTRO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESTADORA DOADORA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. TELEFONE 

UTILIZADO PARA FINS PROFISSIONAIS PELO DEMANDANTE. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. QUANTUM 

ARBITRADO EM R$ 9.540,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 

3.000,00, A FIM DE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS 

TURMAS RECURSAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (Recurso Cível, 

Nº 71007902968, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2018) 

APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA 

DOADORA PELA CONFERÊNCIA DOS DADOS DO USUÁRIO. (...) Nos 

termos da Resolução n. 460/2007 da ANATEL, que regula o procedimento 

de portabilidade, é dever da prestadora doadora conferir se o usuário que 

solicita a portabilidade perante a prestadora doadora é o titular da linha. 

(...) (Apelação cível n. 70066561374, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Kreutz, Julgado em 

21/09/2016). Repita-se que para a realização do procedimento de 

portabilidade a ré deve fazer conferência dos dados do usuário para a 

conclusão do procedimento, mas, a toda evidência, não houve a referida 

conferência, mas sim uma “portabilidade automática, sem conferência[1]”, 

o que resultou na portabilidade indevida. Portanto, sem a prova dos fatos, 

as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em 

vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser determinado que a 

requerida proceda com o desbloqueio da linha n. (65) 99218-1018, 

mantendo-a nos termos contratados pela autora. O bloqueio e a 

portabilidade da linha telefônica da autora para outra operadora sem o seu 

consentimento deve ser considerado como uma falha na prestação dos 

serviços prestados pela requerida, o que configura ato ilícito que 

repercute negativamente sobre a honra e enseja a indenização por danos 

morais, nos termos do art. 14, c/c 29, do Código de Defesa do 

Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja 

vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente 

objetiva, tornando-se desnecessária a sua comprovação, por caracterizar 

o denominado dano moral in re ipsa. Nesta senda, colaciono recente 

aresto do E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO 

INDEVIDO DA LINHA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a 

Recorrente postula pela condenação da empresa de telefonia ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da 

portabilidade de sua linha móvel para outra operadora, sem a sua 

solicitação/autorização, o que culminou no bloqueio indevido da linha 

originária. 2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias 

regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa de 

telefonia comprovar a suposta solicitação de portabilidade, que deu azo à 

suspensão a linha originariamente contratada, ônus do qual não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O caráter essencial do 

serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento 

jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 

4. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re 

ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia e 

internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de 

suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes 

arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (...) (N.U 

1001575-83.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, 

Publicado no DJE 05/12/2019) Portanto, comprovado que houve o bloqueio 

e a portabilidade indevida da linha telefônica da autora, está caracterizada 

a falha na prestação do serviço realizado pela requerida, gerando danos 

morais a autora e dever desta reestabelecer a linha telefônica nos moldes 

contratados. Quanto a fixação pecuniária do dano, trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. No presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade do requerido e considerando as 

condições econômico-financeiras das partes, o período em que o débito 

ficou com sua linha telefônica bloqueada e a gravidade da conduta da 

requerida, tenho que a quantia equivalente a de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento dos autores e tampouco o 

empobrecimento do requerido, tendo, sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante[3]”. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Apelação Cível - 

Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil[4]”. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda 

com o restabelecimento da linha telefônica nº (65) 99218-1018 nos termos 

contratados pela autora, bem como condeno a requerida a pagar à autora 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a tutela de 

urgência deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJPR – APL 12659882, 11ª 

Câmara Cível, Rui Bacellar Filho, 06/11/2015. [2] “Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [4] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso em 

24.10.2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002433-44.2018.8.11.0002. Vistos, 

Gonçalina Crisostomo do Prado Campos propôs a presente “ação 

declaratória c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada” em face de Unimed – Cooperativa de 

Trabalho Médico, argumentando, em síntese, que aderiu ao contrato de 

plano de saúde coletivo por adesão mantido pela parte requerida. 

Assevera, ainda, que nos anos de 2017 e 2018 a requerida 

unilateralmente efetuou o reajuste das mensalidades do plano de saúde 

em 17,81% e 29,85%, respectivamente, com base em critério subjetivo. 

Dispõe também que os planos de saúde individuais e familiares tiveram 

uma majoração de 13,55%, cujo patamar poderia ser utilizado para o 

reajuste dos planos coletivos como o da espécie em análise. Assim, 

requereu em sede de tutela antecipada a “sustação provisória do reajuste 

aplicado pela requerida, e que seja aplicado índice aplicado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e 

familiares de 13,55% ou outro índice inflacionário como o INPC”. No mérito, 

pugna pela aplicação dos mesmos índices anunciados pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e 

familiares ou índice inflacionário do INPC e a condenação da requerida a 

realizar o pagamento da diferença entre o reajuste praticado e o reajuste 

definido judicialmente devidamente atualizado. Juntou documentos (ids. 

12472165 e 12472170). Determinada a emenda da inicial no id. 12495817, 

manifestou-se no id. 13231868. Na decisão de id. 13285344 o pedido de 

tutela de urgência foi indeferido. A audiência de conciliação realizada no 

id. 14246636 restou infrutífera. A Unimed contestou a ação no id. 

14591827, que veio instruída com os documentos de ids. 14591832 a 

14591885, na qual pugna pelo chamamento ao processo do Sindicato dos 

Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP. No mérito 

discorre sobre a diferença entre o contrato individual do coletivo em plano 

de saúde, ressaltando nos contratos coletivos o índice de reajuste é 

pactuados entre as partes, cabendo a operado de planos de saúde 

apenas o dever de informar a Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS. Aduz que o percentual de reajuste se faz necessário para manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em decorrência do aumento 

dos insumos ocorridos desde o último reajuste, bem como da utilização 

dos serviços pelos usuários ligados ao contrato (sinistralidade). Ressalta 

que o reajuste da contraprestação por sinistralidade encontra expressa 

previsão no contrato de prestação de serviços médicos firmado entre a 

operadora do plano de saúde (Unimed Cuiabá) e a SINTEP ao qual a parte 

autora é vinculada. Pontuou, ainda, que não há qualquer ilegalidade nos 

reajustes realizados em virtude da variação dos custos 

médico-hospitalares para o período. Por fim, rechaçou o pedido de 

ressarcimento de eventuais valores pagos pela autora, requerendo, 

assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Intimada a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação, se manifestou no id. 17548469. 

Nos ids. 17856358 e 17864304 as partes manifestaram quanto as provas 

que ainda pretendiam produzir. No id. 19132290 o processo foi saneado e, 

fixados pontos controvertidos, foi designada prova pericial, cujo laudo foi 

juntado no id. 23094830, do qual as partes se manifestaram nos ids. 

24344327 e 24402441. Em seguida os autos vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização por danos materiais no qual a parte autora aduz ter 

contratado plano de saúde coletivo com a requerida Unimed Cuiabá, a qual 

realizou reajuste elevado de forma unilateral, sem observância das 

normas legais. Dessa forma, pugna pela aplicação dos mesmos índices 

anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os 

planos individuais e familiares ou índice inflacionário do INPC e a 

condenação da requerida a realizar o pagamento da diferença entre o 

reajuste praticado e o reajuste definido judicialmente devidamente 

atualizado. Pois bem. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, 

tendo a autora firmado ao contrato de adesão “Contrato de Prestação de 

Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Coparticipação” realizado com o 

Sintep – Sub Sede Várzea Grande, conforme se infere da cópia do 

instrumento anexado no id. 14591859. Nesse contexto, a requerida 

justificou o aumento das mensalidades em virtude da necessidade de 

equilíbrio do custo do contrato, bem como mencionou que houve variação 

de custos médico-hospitalares para o período, concluindo haver 

necessidade da majoração da mensalidade. Ainda, afirmou que por se 

tratar de contrato coletivo por adesão, a ANS – Agência Nacional de 

Saúde Suplementar não interfere nos reajustes, cabendo à requerida 

apenas informar o índice pactuado no período. De acordo com a Agência 

Nacional de Saúde – ANS, esta não define os reajustes nos planos de 

saúde – contrato de adesão coletivo, tendo as operadoras do plano 

apenas a obrigação de comunicar a ANS acerca do reajuste, sendo que o 

reajuste de preços em tais contratos não poderá ocorrer em periodicidade 

inferior a doze meses, conforme estabelece o art. 19, da Resolução 

Normativa n. 195/2009- Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos 

reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os 

percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da 

avença, o que não impede a aferição de eventual abuso. O contrato 

firmado entre a parte requerida e o Sindicato dos Trab. no Ensino Público – 

SINTEP MT – V. Grande estabelece na cláusula 16.6 a forma de reajuste 

aplicado aos associados do referido Sindicato: 16.6. - REAJUSTE Os 

preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) 

meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, 

observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em 

especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais 

de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que 

comprometam a estabilidade econômica financeira do contrato. (id. 

14591859 – fl.20). De tal cláusula denota-se que o reajuste anual aplicado 

pela requerida observa o aumento dos custos médicos e hospitalares e a 

utilização excessiva de serviços, também conhecido como “sinistralidade”. 

A “sinistralidade” em um plano de saúde coletivo por adesão nada mais é 

do que uma fórmula a ser aplicada naquele grupo específico de pessoas 

que contratam o plano, utilizando como base a despesa anual que este 

grupo gerou à operadora com a utilização dos serviços. Normalmente o 

percentual máximo da sinistralidade, conhecido como break even point ou 

ponto de equilíbrio é fixado em 70% do valor da receita[1]. Desta feita, foi 

determinada a produção de prova pericial contábil nos autos para aferir a 

legalidade do reajuste realizado pela parte requerida, a qual assim 

concluiu: O plano de saúde utiliza a sinistralidade como parâmetro para os 

reajustes do plano de saúde. A meta estabelecida pelo plano de saúde da 

sinistralidade é de 70%. Os documentos apresentados pela Ré Unimed 

foram referentes ao período de 05/2017 a 04/2018. Após análises venho 

afirmar que a média anual referente à sinistralidade do contrato foi de 

66,47%, ou seja, abaixo da meta estabelecida de 70% (id. 23094830). Na 

situação dos autos, denota-se que o contrato firmado entre a requerida e 

o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP 

data de 01.01.2000 (id. 14591859), ou seja, passados vinte anos desde a 

pactuação, o que, evidentemente, induz o aumento dos valores cobrados 

pelos serviços oferecidos pela ré. Outrossim, em que pese o SINTEP ter 

enviado ofício no ano de 2017 à requerida, aduzindo estar 

“desautorizando qualquer lançamento de reajuste anual vencido ou 

vincendo” (id. 14591865), ao que tudo indica, o reajuste continuou a ser 

efetuado nos termos da cláusula 16.6, acima consignada. Ainda, a 

despeito de a autora considerar abusivo o reajuste praticado pela ré, o 

que se verificou pela prova pericial foi que a média anual referente à 

sinistralidade sequer atingiu a meta estabelecida de 70%. De fato, as 

cláusulas que estabelecem reajustes financeiros e por sinistralidade não 

podem ser consideradas nulas, uma vez que buscam recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e, consequentemente, manter a 

viabilidade do plano de saúde. Assim, não se verifica abusividade no 

reajuste praticado pela ré, uma vez que decorrente do acordo firmado com 

o Sindicato e dentro dos parâmetros legais, observando também o 

chamado “ponto de equilíbrio” de 70% do valor da receita. Nesse sentido 

tem sido o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, in verbis: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE 

NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS 
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ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do 

agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão 

agravada. 2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos 

sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para 

os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por 

aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui 

orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas 

acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos 

preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, 

em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº. 

1155520/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 

07/02/2019, DJe de 15/02/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL – LIVRE 

NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - 

MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA – ATO ILÍCITO AUSENTE - 

RESSARCIMENTO INCABÍVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo 

não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser 

livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si 

não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio 

contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. 

Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a 

restituição de valores. (TJMT – AC - 1003716-05.2018.8.11.0002, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, DJe 17/07/2019). APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. REAJUSTE DA MENSALIDADE COM 

BASE NA SINISTRALIDADE. REAJUSTE FINANCEIRO. CONTRATO 

COLETIVO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. (...) 2. Os planos ou seguros de saúde 

estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de 

serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 

da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 3. Nos contratos coletivos não há 

qualquer vinculação dos reajustes anuais aos índices estabelecidos pela 

ANS, sendo definidos com base na livre negociação entre as operadoras 

e os grupos contratantes, com comunicação à ANS. 4. É possível o 

reajuste das mensalidades em razão do desequilíbrio contratual, seja pela 

variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Posicionamento 

jurídico uniforme adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

Precedentes desta Corte. 5. A cláusula que estabelece o reajuste por 

sinistralidade busca recompor o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, decorrendo do aumento do número de atendimentos e 

procedimentos realizados, de modo que a os débitos ou pagamentos 

realizados passam a ser maior do que a receita obtida com os 

participantes do plano, o que pode vir a tornar inviável a manutenção do 

pacto. 6. Ressalta-se que as operadoras de planos de saúde se valem de 

cálculos atuarias para elaborar os serviços afetos à saúde que irão 

prestar, bem como para estabelecer as cláusulas contratuais e as formas 

de reajustes, conforme se observa pelos cálculos enviados aos 

beneficiários acostados pela demandada. 7. A negociação quanto à 

fixação do preço do serviço é feita entre a operadora de plano de saúde e 

a estipulante, que deve buscar o melhor preço para atender os 

beneficiários, podendo optar por outra operadora que lhe ofereça 

vantagens maiores em relação ao serviço prestado. 8. Assim, as 

cláusulas que estabelecem reajustes financeiro e por sinistralidade não 

podem ser consideradas nulas, uma vez que buscam recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e, consequentemente, manter a 

viabilidade do plano de saúde. 9. Releva ponderar, ainda, que restaram 

atendidos no caso dos autos os princípios que norteiam o sistema jurídico 

vigente, dentre os quais o da função social do contrato e da boa-fé, 

conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do Código Civil. Dado 

provimento ao apelo, restando prejudicado o exame do recurso adesivo.

(Apelação Cível, Nº 70082839879, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 

18-12-2019) Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, sendo 

a requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] HACHICH, 

Ivan. Planos de saúde coletivo por adesão e reajuste por sinistralidade. 

D i s p o n í v e l  e m :  < 

http://www.morellidavila.adv.br/planos-de-saude-coletivo-por-adesao-e- r

eajuste-por-sinistralidade/> Acesso em: 15/01/2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002456-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ROSELI COPETTI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Maria Roseli Copetti propôs a 

presente ação revisional de consumo de energia, por conseguinte, do 

valor cobrado, indevidamente, c/c obrigação de não fazer com pedido, 

liminar, de tutela antecipada e indenização por danos morais em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de energia S/A, aduzindo, em 

síntese, que mantém contrato de prestação de serviço com a requerida, 

por meio da Unidade Consumidora n. 3726207, sendo que na residência 

possui apenas sete pontos de energia, além de uma geladeira, uma 

televisão e dois ventiladores, todavia desde o ano de 2015 vem recebendo 

cobranças indevidas. Aduz que propôs ação no Juizado Especial Cível do 

Cristo Rei (n. 8033849-13.2015.811.0002), onde se insurgiu contra a 

cobrança dos meses de julho/2014 a novembro/2015 e de um acordo que 

havia realizado com a requerente, entretanto, a demanda foi julgada 

improcedente. Nesse passo, salienta que por seu pouco conhecimento e 

por temer a suspensão do fornecimento de energia em sua residência 

realizou um novo acordo com a requerida em 06/07/2016, que incluiu os 

valores em aberto do acordo passado e mais os valores dos consumos 

posteriores, ficando estabelecido o pagamento de 35 (trinta e cinco) 

parcelas no valor de R$ 83,25 (oitenta e três reais e vinte e cinco 

centavos), totalizando o valor de R$ 2.913,75 (dois mil, novecentos e treze 

reais e setenta e cinco centavos). Ressalta que procurou o Procon, onde 

solicitou uma vistoria e troca do relógio medidor de consumo, a qual foi 

realizada após 20 (vinte) meses da audiência ocorrida em 06/07/2016, 

tendo a requerida afirmado que inexiste erro ou fraude no medidor, o que 

não concorda, uma vez que os valores das faturas não refletem o real 

consumo da sua residência. Assim, pugnou pela concessão de liminar no 

sentido de que a requerida se abstivesse de efetuar a suspensão de 

energia ou que procedesse com a imediata religação em caso de já ter 

suspendido, sob pena de multa. No mérito busca o refaturamento das 

contas de energia elétrica a partir de dezembro/2015, bem como a revisão 

do acordo firmado administrativamente. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12485206 a 12485573. No id. 12521167 foi 

determinada a emenda da inicial, da qual a parte autora se manifestou no 

Id. 12677559. No id. 12808358 o pedido liminar foi indeferido. A audiência 

de conciliação realizada, consoante id. 13642677, restou inexitosa. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no id. 14002564 

afirmando que realizou vistoria na unidade consumidora da autora, não 

tendo detectado nenhuma irregularidade até o ponto de entrega, como 

inversão, interligação ou vazamento, que pudesse comprometer o 

faturamento, sendo certo, ainda, que a responsabilidade da contestante 

tem seu limite no ponto de entrega que é o medidor de energia e que 
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eventuais fugas de energia ou qualquer inadequação das instalações 

internas é de responsabilidade do titular da unidade consumidora. Destaca 

que os consumos contestados não destoam significativamente da média 

de consumo dos meses anteriores, bem como que é absolutamente normal 

uma unidade consumidora alternar períodos de elevado e baixo consumo, 

como ocorre no caso da autora, uma vez que inúmeras mudanças 

climáticas ocorrem ao longo do ano, as quais interferem diretamente na 

frequência de uso de aparelhos eletrônicos de alta potência, 

especialmente os de refrigeração. Salienta que a autora, ao firmar 

contrato de parcelamento de débitos, reconheceu a procedência das 

faturas que deram causa à negociação, solicitando, ao final, a 

improcedência dos pedidos iniciais. A autora apresentou impugnação à 

contestação no id. 15066206. Instadas sobre as provas, somente a autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial no id. 16177826. Na 

decisão saneadora de id. 17749627 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a realização de perícia técnica. 

O Laudo Pericial aviou aos autos no id. 22056191, tendo as partes se 

manifestado acerca deste nos ids. 22716381 e 22736196. Após os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou 

discordância com relação às faturas emitidas a partir de dezembro de 

2015, as quais apresentam valores acima da média de consumo da 

Unidade Consumidora instalada em seu endereço. Com isso, pretende o 

refaturamento das contas de energia a partir de então, bem como a 

revisão do acordo entabulado entre as partes quanto às faturas de 

dezembro de 2015 a outubro de 2016. A requerida, por sua vez, afirma 

que os valores cobrados nas faturas demonstram o efetivo consumo de 

energia elétrica realizado pela requerente, cujas variações decorrem de 

mudanças na rotina do imóvel. Quanto ao acordo, a ré defende que a 

celebração do contrato de parcelamento dos débitos implicou em 

reconhecimento pela requerente da procedência das faturas que o 

ensejaram. Pois bem. Realizada a prova pericial para dirimir a média de 

consumo de energia na residência da autora, restou constatada 

irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica relativo às 

faturas questionadas. Inicialmente, destacou o Sr. Perito que desde o ano 

de 2016 foram instalados 03 medidores na unidade consumidora da 

autora, n. 1.738.109; 2.868.373 e 2.695.227, sendo apenas um submetido 

a inspeção pelo IPEM que concluiu pela sua reprovação, o que poderia ser 

uma causa de erro de leitura do consumo da autora. Senão vejamos: 

“Medidor 1.738.109: Foi realizada a troca simples do medidor. Não foi 

enviado para vistoria junto ao INMETRO e foi descartado. Medidor 

2.868.373: Medidor que se encontra instalado no local, não tem processo 

de aferição para ele. A princípio, no medidor de nº 2.695.227, não há 

anomalia capaz de gerar leitura maior de energia consumida, no entanto, 

não se pode descartar a possibilidade de erro de leitura, pois, o medidor 

foi reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas – IPEM/MT, ficando em 

desacordo com a Portaria Inmetro nº 587, Item 6.3 - Inspeção geral.” (Id. 

22056191). No tocante à média de consumo da autora o expert conclui 

como sendo de 172,23 kwh/mês: “6. A cobrança realizada pela 

concessionária é compatível com a carga instalada na unidade 

consumidora da autora? Resposta: (...) Portanto, o consumo médio mensal 

estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos 

equipamentos que a autora é de 172,23 kWh mês. Concluindo o quesito, 

podemos afirmar que em relação a carga instalada verificamos que o 

consumo médio estimado foi compatível apenas nos meses de Jun/2014, 

Jul/2015, Ago/2015, Jun/2016 e Ago/2017 (variação estipulada de 20%). 

Para os demais meses a carga instalada não foi compatível com o 

consumo registrado e cobrado pela requerida.” (Id. 22056191). Assim, 

denota-se que o consumo registrado na unidade consumidora em questão, 

de acordo com planilha apresentada pelo perito (id. 22056191, p. 18/19), 

foi muito maior que o efetivamente utilizado pela autora em sua residência. 

Observa das aludidas planilhas que o consumo registrado entre 

dezembro/2015 a setembro/2018, na maioria das vezes, foi superior a 250 

kwh/mês, ou seja, em descompasso com a média aferida pelo perito de 

172,23 kwh/mês. Por conseguinte, não se pode impor a requerente o 

pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas emitidas a partir de 

novembro de 2015 até setembro/2018 (data do último registro de consumo 

– laudo pericial), devendo tais faturas ser objeto de refaturamento, com a 

emissão de novas faturas tendo por base a efetiva média de consumo de 

172,23 kwh/mês. Outrossim, quanto ao acordo firmado entre as partes, 

tenho que merece revisão, pois baseado em faturas emitidas após 

dezembro de 2015, ou seja, com irregularidades e sobre as quais deverá 

haver refaturamento. Assim, diante do excesso de cobrança por meio do 

Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, notadamente 

porque alicerçado em valores não condizentes com o real consumo de 

energia da autora, a revisão do termo de confissão de dívida é medida que 

se impõe a fim de que sejam respeitados os novos valores a serem 

apurados com o refaturamentos das faturas de energia elétrica. Do 

dispositivo Posto isso, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para declarar que o real consumo de energia 

elétrica da unidade consumidora da autora, no período de dezembro/2015 

a setembro/2018, é de 172,23 Khw/mês, devendo à requerida realizar a 

emissão de novas faturas de consumo respeitando a indigitada média 

apurada por meio da perícia. Ainda, condeno a requerida a promover a 

revisão do Termo de Confissão de Dívida firmado com a autora mediante a 

alteração das faturas referentes aos meses de dezembro/2015 a 

setembro/2016, as quais deverão levar em consideração como valor a 

média de 172,23 Khw/mês. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza da causa, 

o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). Transitado em 

julgado, determino o arquivamento dos autos mediante as baixas e 

anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005023-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

KILVE LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO 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: 1005023-28.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

KILVE LEMES DA COSTA, LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Inicialmente determino que a Secretaria 

adote as providêmcias necessárias para constar no polo ativo da 

demanda Luzia Erenil Lemes da Costa em virtude da sucessão processual 

ocorrida no curso da demanda (id. 9665799) Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT promovida por Luzia Erenil Lemes da Costa 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, 

alegando que o de cujus Kilve Lemes da Costa foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/11/2016 sofrendo traumatismo crânio encefálico 

gravíssimo, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, bem 

como as despesas médicas DAMS no valor de R$ 1.442,00 (um mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais). Juntou documentos nos ids. 

8692166 a 8692197. Em seguida no id. 8729602 aportou aos autos 

notícias do falecimento do de cujus Kilve Lemes da Costa (ids. 8729652). 

Nas decisões de ids. 8800896 e 9531083 foi determinada emenda da 

petição inicial em virtude do falecimento do Sr. Kilve Lemes da Costa e 

diante da ausência de prévio requerimento administrativo, o que foi 

devidamente cumprido nos ids. 9161697 e 9665797. Realizada audiência 

de conciliação esta restou inexitosa (Id. 11016907). A requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos (Id. 11096212), 

momento alegou preliminarmente a existência de litispendência, a 

ilegitimidade da herdeira da vítima para requerer a indenização, a inépcia 

da inicial, a falta de interesse de agir pela ausência de pedido 

administrativo e ressaltou que o ônus sucumbencial não pode ser atribuído 

a seguradora, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda. No mérito, 

alega a inexistência de invalidez, a não comprovação da qualidade de 

única herdeira, bem como ressalta a ausência de nexo causal entre o 

acidente envolvendo veículo automotor e a morte do de cujus. Ainda, 
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afirmou que o quantum indenizatório é no importe de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), tendo em vista o sinistro ter ocorrido na vigência da Lei 

n. 11.482/2007. Explica, ainda, que os juros de mora devem ser 

contabilizados a partir da citação, a correção monetária a contar da 

propositura da ação e honorários advocatícios em 10%. Nesses termos, 

requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a 

improcedência dos pedidos. Na sequência a requerida manifestou sobre 

as provas que ainda pretendia produzir no Id. 16270050. Na decisão 

saneadora de id. 17440379 as preliminares arguidas em contestação 

foram afastadas, bem como foi determinada a realização de perícia 

indireta para esclarecer se óbito do de cujus ocorreu em virtude do 

acidente de trânsito narrado nos autos. No id. 19963248 foi juntado o 

Laudo Pericial, sendo que apenas a parte autora manifestou a seu 

respeito no id. 20062605. Na decisão de id. 23036134 foi determinada 

intimação do perito para responder ao ponto controvertido de item “A” da 

decisão saneadora. Em seguida no id. 23798851 aportou aos autos Laudo 

Pericial Complementar. As partes foram intimadas para manifestarem 

acerca do Laudo Complementar, porém novamente apenas a parte autora 

manifestou no id. 24037609. Após vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Luzia Erenil Lemes 

da Costa em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, em virtude do acidente com veículo automotor, que 

resultou no óbito do Sr. Kilve Lemes da Costa. A requerida, por sua vez, 

alega que a autora não comprovou a sua condição de única herdeira e 

afirma a ausência de nexo causal entre o acidente descrito nos autos e o 

óbito do Sr. Kilve Lemes da Costa. Pois bem. Verifico que a autora, 

realmente, faz jus ao recebimento do seguro obrigatório. Afinal, logrou em 

comprovar ser a genitora da vítima do acidente de trânsito, portanto, única 

beneficiária da indenização, conforme se observa do teor do Registro 

Geral de Id. 8692169 e Certidão de Óbito de id. 8729652. Ainda, também 

restou comprovado nos autos que o de cujus filho da autora foi vítima de 

acidente de trânsito que culminou com a sua morte, conforme a certidão 

de óbito, boletim de ocorrência e documentos de Ids. 8692173 a 869218 e 

8729652, bem como do Laudo Pericial de id. 4270305, restando 

demonstrado o nexo causal entre o falecimento da vítima Kilve Lemes da 

Costa e o acidente de trânsito por ele sofrido, in verbis: “a) se o óbito da 

de cujus Kilve Lemes da Costa ocorreu em decorrência do acidente de 

trânsito objeto do processo; R: O Autor sofreu acidente de trânsito em 

22.11.2016 (boletim 02/03 dos autos), sendo que foi vítima de acidente 

com automóvel /motocicleta. Foi submetido a tratamento clinico com 

traqueostomia e ventilação mecânica, evoluindo com diversas 

complicações em face do trauma inicial como pneumonia, sepses e 

escarras, vindo enfim a óbito em 10.05.2017 (certidão de óbito nos autos) 

por choque séptico /pneumonia / complicações de sequela neurológica / 

ação contundente (acidente de trânsito). O óbito do Autor esta diretamente 

relacionado ao acidente de transito sofrido.” (Laudo Pericial id. 23798851) 

Outrossim, a requerida afirma de que a autora não comprovou ser a única 

herdeira do de cujus. Ademais, o ônus da prova em contrário, ou seja, de 

que existem outros herdeiros (filhos ou genitor do falecido), será da 

seguradora e não da autora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – ÔNUS 

DA SEGURADORA – AFASTADA – PROVA DE PAGAMENTO SEGURO – 

APRESENTAÇÃO DUT – DESNECESSIDADE – VEÍCULO NÃO 

IDENTIFICADO – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA – UTILIZAÇÃO DO 

SALÁRIO MÍNIMO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS E RESOLUÇÕES DO CNSP – 

CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À 

ÉPOCA DO EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme 

artigo 333, II, do CPC, cabe à seguradora o ônus de provar o alegado, de 

não ser a requerente a única herdeira da vítima...” (Apelação Cível 

2010.025168-4. Rel. Vladimir Abreu da Silva. 5ª Turma Cível. 

J.23/09/2010). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA 

DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DECLARAÇÃO DE ÚNICO 

HERDEIRO - DILIGÊNCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE 

- PARTE AUTORA QUE COMPROVA A QUALIDADE DE HERDEIRA DO 

FALECIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1-Como é cediço, para a propositura das Ações de 

Cobrança de Seguro Obrigatório aplica-se o prazo prescricional de três 

anos (art. 206, §3º, IX, do Código Civil e Verbete 405 da Súmula do STJ), o 

qual inicia-se a partir da data que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. In casu, tendo em vista que na época do acidente a 

Autora não tinha prova de que era companheira do falecido, o termo inicial 

do prazo prescricional deve iniciar a partir do trânsito em julgado da 

sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união 

estável, ocasião em que nasceu o direito subjetivo da parte em pleitear a 

indenização.2-No caso concreto, levando em consideração que a 

sentença transitou em julgado em 16/09/2014 e que a Ação de Cobrança 

foi protocolizada em 27/05/2015, nota-se que a pretensão não foi atingida 

pela prescrição, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença neste 

aspecto.3- O ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à 

Apelante, consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode 

diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de 

demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de 

modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de 

defesa.4- A falta de apresentação de declaração de único herdeiro não 

afasta o dever da Apelante em indenizar a Apelada, eis que os requisitos 

legais para o ajuizamento da demanda foram devidamente preenchidos e 

comprovados, quais sejam, prova do acidente e o dano dele decorrente, 

de modo que a indenização é devida a Recorrida, eis que comprovou sua 

qualidade de beneficiária.” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa foram, apresentados 

os documentos essenciais que contemplam os pressupostos que 

informam a espécie, é de direito receber o valor disposto em lei, ou seja, 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em virtude do óbito do Sr. Kilve 

Lemes da Costa. No que diz respeito ao pedido de reembolso das 

despesas médicas DAMS, observo pelos documentos juntados pela 

requerente nos ids. 8692184, 8692185, 8692187, 8692188, 8692189, 

8692190, 8692191, 8692192 e 8692193, que foi despendido pelo 

tratamento um valor de R$ 1.506,60 (um mil e quinhentos e seis reais e 

sessenta centavos), relacionado as despesas médicas com o tratamento 

do de cujus, porém a parte autora requereu o reembolso apenas do valor 

de R$ 1.442,00 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais), conforme se 

observo do pedido formulado na inicial. Dessa forma, existindo provas 

quanto à existência do acidente de trânsito e dos gastos referente ao 

tratamento médico-hospitalar, caracterizado está a responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do reembolso das despesas no 

importe de R$ 1.442,00 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais), com 

suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, conforme postulado pela 

parte autora. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, e 

condeno a requerida, ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por morte, em favor da autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(22/11/2016 – Id. 8692173) e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (Súmula nº 426- STJ), ocorrida em 

27/10/2017 (Id. 11012607). Ainda, condeno a requerida ao pagamento de 

R$ 1.442,00 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais) em favor da 

autora a título de reembolso pelos gastos com as despesas médicos 

hospitalares e razão do acidente com veículo automotor, devendo ser 

aplicados juros de mora à base de 1% a.m., desde a citação em 

27/10/2017, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e a correção monetária deve incidir pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, com o termo da contagem 

a partir do desembolso. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Expeça-se alvará em favor do Sr. 

Perito para levantamento do saldo remanescente relativo aos honorários 

periciais. Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000952-46.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA JUCILENE DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Maria Jucilene da Silva propôs a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com 

pedido de liminar “inaudita altera pars” em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., aduzindo, em síntese, que mantém contrato 

de prestação de serviço com a requerida, por meio da Unidade 

Consumidora n. 6/96334-9, instalada na Rua NI, Quadra 30, n. 05, Bairro 

Jardim Paula I, Várzea Grande/MT. Salienta que desde a edificação do 

imóvel até dezembro/2013 havia uma regularidade nas faturas de 

consumo de energia elétrica, cuja média era de 323 kWh. Alega que o 

imóvel passou por uma reforma que durou até setembro/2015, a qual 

abrangeu, inclusive, a parte elétrica. No entanto, ressalta que a partir de 

novembro/2015 as faturas começaram a oscilar, uma vez que a autora 

costumava pagar até o máximo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), ao passo que passou a receber faturas no valor de R$ 463,49 

(quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). 

Segue alegando que diante do aumento das faturas e por não ter 

condições financeiras de efetuar os pagamento, em outubro/2016 teve o 

fornecimento de energia interrompido, oportunidade em que foi obrigada a 

formalizar termo de acordo de parcelamento da dívida, o qual consistiu em 

uma entrada de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e 05 (cinco) 

parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz que as cobranças 

continuaram em valores altos, sendo que em outubro/2017 realizou novo 

acordo, que consistiu em uma entrada de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) e 06 (seis) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais). Alega 

que ao verificar o relógio medidor em 21/01/2018, capturou imagem da 

unidade consumidora, onde media a quantidade total de consumo como 

sendo 24328 kWh, contudo a fatura que teve sua leitura efetuada em 

17/01/2018 já constava o valor total de consumo de 24582 kWh, o que, 

segundo a autora, demonstra que a requerida não está efetuando a leitura 

no relógio medidor de consumo. Diante desses fatos, requereu a 

concessão de tutela de urgência a fim de que a requerida se abstivesse 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

respectiva, enquanto pendente discussão quanto aos valores cobrados 

nas faturas dos meses de novembro/2015 a janeiro/2018, bem como os 

parcelamentos. Outrossim, requereu fosse imposta à requerida a 

obrigação de fazer consistente em correção da conta do mês de 

janeiro/2018, bem como as próximas faturas que contenham valor fora da 

média de 323 kWh e que a requerida fosse obrigada a refazer os cálculos 

das faturas de novembro/2015 a janeiro/2018 e devolver a autora o valor 

em dobro cobrado indevidamente. No mérito pugnou pela confirmar da 

liminar; pela condenação da requerida ao pagamento em dobro dos 

valores pagos acima da média de consumo e danos morais. Juntou 

documentos. No Id. 11707460 foi determinada a emenda da inicial, da qual 

a parte autora se manifestou nos Ids. 11933586 a 11938505. No id. 

12066649 o pedido liminar foi indeferido. A audiência de conciliação 

realizada no id. 13189079 restou infrutífera. Em seguida, a requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 13457176 

a 13457217, afirmando que houve visita in locu por ocasião das leituras 

informadas nas faturas de energia, o que comprova o avançado do 

consumo da autora e corrobora as cobranças emitidas pela contestante, 

não podendo a parte autora ficar isenta do pagamento com base em 

ilações totalmente infundadas. Destaca que sua responsabilidade se 

encontra limitada até o ponto de entrega, que é o medidor de energia, 

sendo que dali em diante, eventuais fugas de energia são de inteira 

responsabilidade do titular da unidade consumidora, bem como que não 

está obriga a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta. 

Assevera que a pretensão de restituição em dobro é indevida, uma vez 

que inexiste irregularidade no procedimento adotado pela demandada, 

realçando que tudo foi pautado nas resoluções da ANEEL, no contrato de 

concessão e na legislação que regula o segmento por ela explorado. 

Porém, se algum valor for devido, este deverá ser restituído de forma 

simples. Insurgiu em face da pretensão de danos morais e, ao final, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 13871702. Na 

decisão saneadora de id. 17928909 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a realização de perícia técnica. 

O Laudo Pericial foi juntado aos autos no id. 22695574, tendo as partes se 

manifestado nos ids. 22841334 e 23805359. Após os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou discordância 

com relação às faturas vencidas a partir de novembro/2015 a 

janeiro/2018, aduzindo, em suma, que o consumo registrado pela 

concessionária requerida não representa o efetivo consumo de energia 

elétrica de sua residência. A requerida, por sua vez, afirma que as 

cobranças contestadas são regulares e decorrentes de vistoria in locu de 

seu funcionário na unidade consumidora da autora, não podendo ser 

responsabilizada por eventuais desvios ocorridos fora do medidor de 

energia (ponto de entrega). No objetivo de esclarecer a celeuma, foi 

realizada a prova pericial para dirimir a média de consumo de energia na 

residência da parte autora sendo constatado o seguinte: A média mensal 

de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/96334 -9, 

instalada na Rua NI, Quadra 30, n. 05, Bairro Jardim Paula I, Várzea 

Grande/MT, levando -se em consideração o consumo dos equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora; 1. De acordo com as duas 

simulações (tabela 2 e tabela 3) realizadas no “quesito e)” do requerido, o 

consumo mensal estimado está entre 366,15 kWh e 488,23 kWh. É 

importante ressalvar que o consumo depende do tempo de funcionamento, 

eficiência energética e manutenção de cada equipamento, bem como 

condições climáticas, pessoas que eventualmente frequentam a 

residência e hábitos que contribuem para o aumento de consumo, como 

por exemplo ficar abrindo a geladeira sem necessidade. Deste modo, o 

consumo médio ESTIMADO é de 427,23 kWh. (id. 22695574, p. 17) Urge, 

ainda, do laudo que as faturas emitidas nos anos de 2016 e 2017 

apontaram consumo médio de 646 kwh e 784 kwh, respectivamente, ou 

seja, muito acima da média de consumo apurada para a unidade 

consumidora da autora de 427,23 kwh, o que fortifica a tese jurídica da 

inicial de que havia irregularidade nas cobranças efetuadas pela 

concessionária requerida. Esclareceu, outrossim, o expert que o medidor 

que estava instalado na unidade consumidora da autora foi substituído em 

maio/2018 e, sem ser realizada qualquer inspeção nele, a concessionária 

requerida promoveu o seu descarte, porém diante da irregularidade na 

medição em agosto/2016 e setembro/2016, afirmou que o medidor 

provavelmente se encontrava com erro de medicação, pois mesmo com a 

instalação desligada o medidor registrou consumo”. Com efeito, tem-se 

que a conduta da requerida de promover a substituição do medidor sem ao 

menos inspecioná-la inviabilizou a produção de prova que atestasse a 

regularidade do equipamento, devendo, assim, prevalecer à conclusão do 

perito que apontou pela irregularidade de medição no aparelho. Além 

disso, verifica-se que após a substituição do medidor o consumo na 

unidade consumidora da autora voltou a normalidade, segundo se observa 

do “histórico de consumo” juntado no id. 13871724. Assim, deve ser 

efetuada a revisão das faturas vencidas a partir de novembro/2015 a 

janeiro/2018 considerando a média de consumo de 427,23 kwh, inclusive 

as faturas que não registraram nenhum consumo (agosto/2016; 

setembro/2016; e setembro/2017). Ressalto, apenas, que as faturas de 

janeiro/2016, março/2016 e abril/2016 não merecem revisão, pois o 

consumo registrado encontra-se entre o mínimo e máximo estimado para a 

unidade consumidora em questão (366,15 kWh e 488,23 kWh). Da 

restituição em dobro No que tange ao pedido de devolução em dobro da 

quantia correspondente à cobrança indevida realizada pela requerida 

referente ao período acima indicado, tenho que o mesmo merece ser 

acolhido. É cediço que para a configuração da repetição do indébito em 

dobro por parte do consumidor é necessário o preenchimento de dois 
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requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor 

do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o parágrafo único do 

art. 42 do CDC. Na espécie, verifico que a requerente efetuou o 

pagamento de todas as faturas questionadas, consoante documento de id. 

13457211 apresentado pela própria concessionária requerida, de modo 

que fazer jus a pretensão de restituição do indébito, em dobro. A esse 

respeito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INDÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

FATURA COM VALOR EXORBITANTE EM RELAÇÃO AOS MESES 

ANTERIORES. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DE TERMO DE 

PARCELAMENTO AVENÇADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. Tendo em 

vista a ausência de lastro probatório suficiente a subsidiar a cobrança 

realizada em face do autor, inviável a cobrança como realizada pela ré. 

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, devida a restituição 

em dobro do valor pago e da cobrança a maior. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082773722, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado 

em: 13-11-2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REGULARIDADE DE CONSUMO DE 

ENERGIA – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO - PAGAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 

42 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Cabia a 

apelante o ônus da prova, nos termos do art. 373, II do CPC, quantos aos 

fatos impeditivo, modificativo ou extintivo dos alegados direitos da autora. 

A apelante não provou que a apelada tenha consumido a energia no 

montante faturado e de consequência, deve restituir os valores em dobro , 

uma vez que a apelada para evitar maiores transtornos efetuou o 

pagamento das faturas. (N.U 0002842-48.2011.8.11.0013, , NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) O valor a ser 

restituído em dobro deverá ser apurado em liquidação após a 

apresentação pela requerida dos valores das faturas revisadas e 

amortização com os valores já pagos pela autora, surgindo disso à 

diferença paga a maior e a ser restituída. Do dano moral A 

responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar o dano, 

patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de consumo, seus 

elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de causalidade e 

do dano/prejuízo O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não pode haver 

responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo 

sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em 

obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há 

que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona[2]: 

“O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é 

pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, 

podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem, analisando os autos, observo 

que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a 

indenização por dano moral, em face de que inexistiu uma conduta por 

parte da requerida que tivesse causado qualquer dano/prejuízo ao 

requerente. Isso porque, as provas encartadas aos autos registram que 

inocorreu qualquer negativação em nome da autora ou suspensão de 

energia em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o 

dano. Além disso, mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados 

ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de 

indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – 

CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO 

PREJUÍZO MORAL – SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples cobrança indevida de 

consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral. Se cada litigante for, 

em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 

eles as despesas.” (TJMT - Ap 114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – (...) – AUSÊNCIA DE 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há 

falar-se em legitimidade da cobrança de diferenças de consumo de 

energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para 

tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo apenas com 

registros fotográficos do local da Unidade Consumidora, sem realizar a 

perícia técnica conforme determina o art. 129 da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL, de ofício ou a requerimento do consumidor. Simples cobrança 

de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão 

suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se 

não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela 

concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO – (...) – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E 

DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS 

MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.1- Se a controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos 

valores cobrados a título de recuperação de consumo pela 

Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na 

unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter 

consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram 

enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de 

consumo. 2- O processo administrativo de quantificação dos valores a 

serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que 

justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor 

encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente 

enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, 

desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência 

de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não 

tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 

139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

16/04/2018) A simples cobrança direcionada a autora, sem provas 

efetivas de que houve suspensão do fornecimento de energia, é fato 

isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de personalidade 

deste, razão pela qual tenho que não se encontra presentes os 

pressupostos autorizadores do dever de indenizar. Do dispositivo Isto 

exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial nos seguintes termos: a) Determino a REVISÃO das faturas 

vencidas a partir de novembro/2015 a janeiro/2018 considerando a média 

de consumo de 427,23 kwh, com exceção das faturas de janeiro/2016, 

março/2016 e abril/2016, pelos motivos acima já explanados; b) Determino 

a REVISÃO das faturas que não registraram nenhum consumo, quer 

sejam: agosto/2016; setembro/2016; e setembro/2017, cujo valor deverá 

ser compensado com os valores recebidos a maior pela requerida; c) 

Condeno a requerida a restituir em dobro os valores pagos a maior pela 

autora referente às faturas vencidas a partir de novembro/2015 a 

janeiro/2018, com exceção das faturas de janeiro/2016, março/2016 e 

abril/2016, ressaltando que os valores deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., ambos da partir da citação. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho 

profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 

85 § 2º, CPC). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIAS, 

Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, 

vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo 

Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006452-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAOM REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MOLINA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006452-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MOLINA - ME, MAOM REPRESENTACOES 

LTDA - ME REU: SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA Vistos, MARCOS 

ANTONIO DE OLIVEIRA MOLINA-ME e MAOM REPRESENTAÇÕES LTDA.

-ME promovem a presente ação de indenização em desfavor de SEARA 

ALIMENTOS LTDA., relatando que em 01.07.2006 a primeira autora firmou 

contrato de representação comercial com a empresa Anhambi Alimentos 

Norte Ltda., empresa antecessora da requerida, e em 14.07.2016 a 

segunda autora firmou contrato de representação comercial com a 

requerida, mantida as mesmas condições do contrato anterior. Aduzem 

que restou celebrado o pagamento de comissão no importe de 1,5% sobre 

as vendas realizadas, porém não ficou expressamente pactuado o 

pagamento de um salário mensal, contudo a empresa Anhambi desde o 

ano de 2010 sempre efetuou esse pagamento que foi cessado sem 

qualquer motivo a partir de julho/2016, resultando em prejuízo de R$ 

27.728,00. Destacam que sempre exerceram representação com 

exclusividade por mais de 10 anos interruptamente na zona contratada 

(Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, Vilhena, Colorado do Este e 

Cerejeiras), no entanto a partir de julho/2017 foi contratado outro 

representante para atuar na zona de atuação das autoras, sem qualquer 

comunicação prévia e com infringência à cláusula 7.9 do contrato, o que 

acarretou considerável prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 

3.000,00 por mês. Além disso, afirmam que a requerida deixou de quitar as 

comissões sobre vendas referentes ao período de janeiro a abril de 2018 

que totalizam o valor de R$ 26.033,69, constituindo tal fato justo motivo 

para a rescisão do contrato firmado entre as partes. Diante disso, e após 

expor suas razões jurídicas, pugnou pela declaração de unicidade dos 

contratos de representação, um firmado em 2006 e outro em 2016; que 

seja decretada a rescisão contratual por culpa das requeridas em virtude 

da falta de pagamento das comissões entre janeiro a abril de 2018 e 

supressão imotivada dos salários a partir de 07/2016; a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização no percentual de 1/12 avos sobre 

todas as comissões auferidas durante o período de representação, bem 

como do salário suprimido no importe de R$ 27.728,00 e indenização do 

aviso prévio pela média das três ultimas comissões no valor de R$ 

7.449,78. A inicial veio instruída com documentos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa (id. 17507620). A parte requerida 

apresentou contestação no id. 17933604, que veio acompanhada de 

documentos, aduzindo preliminar de incompetência relativa por eleição de 

foro e impugnação à justiça gratuita. No mérito aduziu inexistir unicidade 

dos contratos em questão unicamente pela suposta existência de 

identidade de sócios e similitude de região de atuação. Afirma que o 

representante e sócio das empresas autora, por uma questão de 

gerenciamento, constituiu nova sociedade empresarial para firmar um 

novo contrato com a contestante, rescindindo o contrato anteriormente 

firmado, encerrando as atividades de representação comercial em nome 

da empresa Marcos Antônio De Oliveira Molina –ME, dando início a uma 

nova relação contratual, agora em nome da empresa MAOM 

Representações LTDA., razão porque incabível a pretensão de 

recebimento de indenização corresponde a todo o período dos dois 

contratos. Assevera, contudo, que ainda que haja identidade dos sócios, 

a celebração do novo contrato pelas partes, com plena liberdade de 

avaliar e aceitar ou não seus termos, representa nova relação jurídica, 

notadamente porque o novo contrato revoga qualquer contrato ou 

disposições anteriormente firmadas entre as partes. Sustenta, mais 

adiante, a prescrição da verba indenizatória do período de julho/2006 a 

junho/2013, à vista da previsão do art. 44, § único, da Lei n. 4.886/65, que 

dispõe sobre a possibilidade de pleitear indenização no prazo de 05 anos 

a contar da rescisão contratual. Aduz, também, que inexistem as causas 

alegadas pela parte autora que justifique a rescisão do contrato, pois o 

novo contrato não há qualquer previsão no sentido de obrigatoriedade de 

pagamento de salários ou ajuda de custos à parte autora, bem como 

porque não há inadimplência no pagamento das comissões referentes aos 

meses de janeiro a abril de 2018, pois todas as notas fiscais 

apresentadas foram devidamente quitadas. Refutou a alegação de 

exclusividade na atuação de representante comercial com alicerce nas 

cláusulas contratuais, e salientou que pelo fato de a parte autora não 

possuir domicílio na sua zona de atendimento a migrou para esta região 

metropolitana visando o seu crescimento e potencialidade, porém a parte 

autora não correspondeu às expectativas almejadas ao deixar de atingir 

adequadamente os faturamentos esperados, o que motivou a rescisão do 

contrato, porém não obteve êxito em contatar a parte autora para 

formalizar a rescisão. Por fim, impugnou os valores pleiteados pela parte 

autora a título de indenização (1/12 avos e 1/3 das comissões) por 

ausência de documentos hábeis a comprovar os valores recebidos 

durante toda a relação contratual, requerendo, assim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 17963797. Na decisão de id. 21100644 o processo foi saneados, 

ocasião em que foram afastadas as preliminares, fixados os pontos 

controvertidos e deferida a produção de prova oral. Durante a instrução 

processual, foram inquiridas três testemunhas arroladas pelas partes (ids. 

22644525 a 22645200). A parte autora apresentou alegações finais no id. 

23171111 e a requerida no id. 23355474. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Pretendem, em síntese, as empresas autoras com a 

presente ação ver-se ressarcidas pelos serviços prestados à requerida 

na qualidade de representante comercial, com alicerce na Lei n. 4.886/65. 

Da unicidade de relação jurídica Depreende-se da peça inaugural que o 

primeiro pedido das autoras é o reconhecimento da continuidade da 

relação jurídica de representação comercial do primeiro contrato firmado 

em 01.07.2006 entre a autora Marcos Antônio de Oliveira Molina-ME e a 

empresa Anhambi Alimentos Norte Ltda. e o segundo firmado em 

14.07.2016 entre a autora Maom Representações Ltda.–ME e a requerida 

Seara Alimentos Ltda. Pois bem. É fato incontroverso nos autos a 

aquisição pela requerida Seara da empresa Anhambi, com nítidas 

características de sucessão empresarial. Disso resultou a nova 

celebração de acordo com a autora Maom Representações Ltda.-ME, sem 

haver, contudo, perda do vínculo jurídico iniciado em 01.07.2006, com a 

autora Marcos Antônio de Oliveira Molina-ME. Isso porque, a nova 

contratação manteve as mesmas características do contrato originário, 

com mesma zona de atuação e mesmo valor do percentual da comissão, 

cujo pacto foi realizado com o mesmo representante, quer seja, Marcos 

Antônio de Oliveira Molina, sócios de ambas as autoras. Ademais, a prova 

oral também revela a continuidade dessa relação jurídica, senão vejamos: 

A testemunha Luiz, arrolada pela parte autora, afirmou que trabalhou como 

representante comercial para a empresa Anhambi no período de 1996 a 

2014, a qual posteriormente foi vendida para a requerida Seara; que as 

empresas autoras também trabalhavam para a Anahmbi e depois para a 

Seara com representação comercial no estado de Rondônia; disse que a 

requerida Seara também lhe ofereceu o mesmo contrato firmado no ano de 

2016 pela segunda autora, cujo documento tinha o mesmo perfil do 

contrato anterior, era praticamente igual e se tratava de continuidade do 

primeiro, porém recusou a oferta. A testemunha Wilson, arrolada pela 

parte requerida, disse que trabalha na área comercial da requerida Seara 

desde o ano de 2014 e que as empresas autoras já tinham um contrato 

que vigorava desde a antiga empresa Anhambi e que no ano de 2016 foi 

firmado novo contrato em continuidade ao anterior. Vê-se, pois, que a 

nova celebração teve por objetivo apenas regularizar uma situação fática, 

à vista da sucessão empresarial da empresa Anhambi pela requerida 

Seara. Tanto é que inexiste instrumento de distrato do primeiro contrato 

formalizado no ano de 2006. Isso evidencia que o segundo pacto teve 

apenas a condão de dar continuidade ao primeiro contrato mediante a 

substituição da “empresa representada”, que inicialmente era a empresa 

Anhambi Alimentos Norte Ltda., e posteriormente a empresa Seara 

Alimentos Ltda. e outras. Sobre o assunto colaciono os seguintes 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO 

CONTRATUAL. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO 

EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE 

CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 4. Na 

incorporação empresarial a sociedade empresária incorporadora sucede a 
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incorporada em todas as suas obrigações. 5. Constatadas a continuidade 

da representação comercial e a incorporação empresarial, o termo inicial a 

servir de parâmetro para a fixação da indenização devida deve ser a data 

de celebração do primeiro contrato. (...) (TJDF - Acórdão 1188432, 

07271868920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data 

de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada) CONTRATO - UNICIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - 

RESCISÃO - CONTRATO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - ART. 333, CPC. Tratando-se do mesmo objeto comercial e de 

contratos quase idênticos em suas disposições, perfeitamente possível a 

conf iguração da unic idade contratual ,  em v i r tude da 

continuidade/sucessão do primeiro contrato pelo segundo, restando 

afastada a prescrição qüinqüenária do art. 48, Lei n.º4.886/65(...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.03.090483-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Aluízio Pacheco de Andrade , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

15/03/2007, publicação da súmula em 03/04/2007) Assim, tenho que resta 

evidenciada a unidade dos contratos de representação comercial 

acostados nos autos, cuja relação jurídica vigorou desde o ano de 2006. 

Nesse permeio, imperioso afastar a alegação de prescrição do direito ao 

recebimento de indenizações relativas ao período de julho/2006 a junho 

2013, à vista da disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 

4.886/65. A uma, porque reconhecido linhas acima que não houve quebra 

do vínculo das partes com a celebração do contrato no ano de 2016, mas 

apenas continuidade da prestação do serviço de representação comercial 

iniciado no ano de 2006. A dois, porque é pacífico no Superior Tribunal de 

Justiça que o prazo prescricional descrito no parágrafo único do art. 44 da 

Lei n. 4.886/65 refere-se ao exercício do direito de ação e não ao próprio 

direito indenizatório postulado. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 

44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição prevista no art. 

44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da 

ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem 

justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em 

conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato. (...) 

(AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) – Precedentes: REsp 

1.469.119/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 23/05/2017, DJe de 30/05/2017; EDcl no REsp 1.292.775/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/06/2015, DJe de 09/06/2015; REsp 681.789/RJ, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe de 

16/11/2009. Sendo assim, ainda que se considere todo o período de 

representação comercial mencionado na inicial (desde o ano de 2006), ou 

apenas aquele posterior ao ano de 2016, certo é que não incidente na 

espécie a prescrição, pois a parte autora propôs a presente ação em 

julho/2018, ou seja, em menos de 05 anos após a alegada rescisão 

contratual ocorrida aproximadamente entre janeiro a abril/2018, quando a 

empresa requerida supostamente deixou de quitar suas obrigações 

contratuais, ou em julho/2016, quando houve a suposta supressão de 

salário. Deste modo, afasto a alegação de prescrição da pretensão inicial. 

Da rescisão contratual Pretende a parte autora seja declarada a rescisão 

contratual por culpa da requerida por infringência ao art. 36, alíneas “a” e 

“d”, da Lei n. 4.886/65, sustentando que houve “redução da área de 

atuação das representadas sem qualquer aviso prévio fato que causou 

queda significativa do faturamento das comissões” e “supressão do valor 

fixo mensalmente independentemente de vendas valor esse que em face 

do pagamento habitual e prolongado integrou o contrato tal como cláusula 

escrita”, bem como pelo fato de a requerida “não ter realizado os 

pagamentos das comissões auferidas de janeiro a abril deste ano” (sic). 

Pois bem. O artigo 36 da Lei n. 4.886/65 assim prescreve: “Art. 36. 

Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação 

comercial, pelo representante: a) redução de esfera de atividade do 

representante em desacôrdo com as cláusulas do contrato; b) a quebra, 

direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato; c) a fixação 

abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo 

escopo de impossibilitar-lhe ação regular; d) o não-pagamento de sua 

retribuição na época devida; e) fôrça maior.” Nesse caminho, atento aos 

termos contratuais verifica-se que inexiste cláusula de exclusividade da 

região que era atendida pelas autoras. Vejamos: “CLÁUSULA SEGUNDA – 

ÁREA DE ATENDIMENTO E NÃO EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

2.1 A área de atendimento e atuação não exclusiva da REPRESENTANTE 

correspondente às cidades de Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro, 

Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Rolin de Moura, Pimenta Bueno e 

Cacoal, todas no Estado de Rondônia (“Área de Atendimento”). 2.2 A 

REPRESENTANTE declara e concorda que clientes estabelecidos na Área 

de Atendimento que não tenham realizado qualquer pedido e/ou compra no 

prazo de 60 (sessenta) dias poderão ser atendidos, a critério da 

REPRESENTADA, pela REPRESENTADA ou por outro representante da 

REPRESENTADA.” (id. 14371557). Vislumbra-se que o contrato é claro 

quanto a não atuação exclusiva na região de atendimento das autoras, 

não havendo que se falar, dessa forma, em irregularidade na conduta da 

requerida ou violação à Lei de Regência ao disponibilizar outro 

representante para a mesma região da parte autora. A bem da verdade, a 

parte autora não produziu prova contundente quanto a esse fato. De 

qualquer forma, o art. 31 da Lei n. 4.886/65, in verbis, veda a presunção 

de exclusividade ante a ausência de ajuste expresso. Assim, se não há 

como presumir a exclusividade, muito menos é possível o seu 

reconhecimento quando há cláusula expressa a afastando, como ocorre 

no presente caso. “Art. 31. Prevendo o contrato de representação a 

exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o 

representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que 

diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros. (Redação 

dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992) Parágrafo único. A exclusividade de 

representação não se presume na ausência de ajustes expressos. 

(Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)” Sobremais, não é possível 

aferir se realmente houve redução da esfera de atividade das empresas 

autoras, causa justificadora da rescisão contratual. Isso porque, apenas a 

testemunha Luiz disse que soube por terceiros que houve a retirada de 

clientes atendidos pela parte autora, diminuindo os seus recebimentos. 

Porém, os valores de comissões de venda declinados na inicial não 

indicam categoricamente essa diminuição de rendimentos, especialmente 

depois de a parte autora ter sido transferida para atendimento na região 

de Cuiabá e Várzea Grande no ano de 2017, cujos rendimentos passaram 

a valores consideráveis. Essa transferência para uma região de grande 

porte, confirmado por todas as testemunhas, corrobora a inexistência de 

exclusividade de atuação da parte autora em determinada zona e também 

evidencia que a intenção da requerida não era reduzir seu rendimento 

mensal, mas sim contribuir para o aumento do faturamento de sua 

comissão. Portanto, nesse ponto inexiste conduta irregular da requerida 

que possa dar azo à rescisão contratual. De outra ponta, verifica-se 

também a inexistência de provas acerca do alegado salário mensal que a 

parte autora supostamente auferia desde o mês de julho/2010. Não foi 

carreado na inicial documentos que atestem o recebimento da ajuda de 

custo mensal, tampouco no montante indicado pela parte autora. As notas 

fiscais juntadas dizem respeito apenas ao pagamento de comissões. Além 

disso, o contrato celebrado com a requerida contém cláusula expressa 

indicando que a contribuição da parte autora se constituiria apenas de 

comissões, ou seja, desde a celebração do pacto em 14.06.2016 a parte 

autora já tinha conhecimento de qual seria sua remuneração. In verbis: 

“CLÁUSULA QUINTA – COMISSÃO 5.1. Em contraprestação à 

representação comercial ora pactuada, a REPRESENTADA pagará à 

REPRESENTANTE comissão de 1,5% (um virgula cinco por cento) sobre o 

valor líquido da venda realizada pela REPRESENTANTE constituindo-se tal 

comissão a única remuneração devida pela REPRESENTADA à 

REPRESENTANTE em razão desde contrato.” (id. 14371557). Diante da 

ausência de provas contundentes acerca do recebimento de valor fixo 

mensal, a não ser a declaração singela da testemunha Luiz que disse que 

acreditava que a parte autora recebia uma ajuda de custo, mas sem 

descrever maiores detalhes, impossível se afigura reconhecer da 

existência de obrigação não escrita e contrária aos termos do contrato 

formalmente escrito. Por tais razões não há como rescindir o contrato de 

representação comercial por culpa da requerida. Enfim, resta-nos avaliar a 

possibilidade de rescisão do contrato em virtude do não pagamento das 

comissões auferidas de janeiro a abril do ano de 2018. Da análise dos 

documentos que instruem a inicial consta no id. 14372189 as notas fiscais 

referentes às comissões do ano de 2018 da seguinte forme: Janeiro: R$ 

7.907,05 e R$ 2.066,81; fevereiro: R$ 129,15 e R$ 3.812,52 e Março: R$ 

383,02 e R$ 3.301,33, totalizando o valor de R$ 17.599,88. Não há nota 

fiscal referente às comissões do mês de abril/2018. A requerida, a seu 
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turno, carreou nos ids. 17933797, 17933798, 17933799 e 17933801 

comprovantes de pagamento das notas fiscais acima descritas que foram 

realizados antes mesmo da propositura da presente ação e não foram 

impugnados especificamente pela parte autora. Além disso, a requerida 

carreou aos autos várias outras notas fiscais de comissões de vendas 

atinentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2018, todas 

acompanhadas de seus respectivos comprovantes de pagamentos que 

também não foram impugnados especificamente pela parte autora. 

Portanto, diferentemente do alegado pela parte autora em sua inicial não 

há nos autos provas de que a requerida deu causa a rescisão do contrato 

de representação comercial ou que tenha infringido as normas da Lei n. 

Lei n. 4.886/65, pelo que se mostra incabível a pretensão de indenização 

de 1/12 por rescisão nos termos do art. 27, “J”, da indigitada lei e 1/3 a 

título de aviso prévio. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais para tão somente reconhecer a unicidade dos contratos 

de representação comercial firmados em 01.07.2006 e 14.07.2016, sem 

quebra do vínculo jurídico. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Considerando que a parte autora decaiu da maior parte 

de seus pedidos, a condeno ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, 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 - §2.º, art. 85). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e 

as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010456-76.2018.8.11.0002. Vistos, Marli 

Correa de Paula propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

débito/relação jurídica contratual c/c pedido de indenização por danos 

morais e antecipação tutela inaudita altera pars em face de Banco 

Bradescard S/A, aduzindo, em suma, que ao tentar realizar compras no 

comércio local teve o seu crédito negado, em virtude de seu nome estar 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela parte 

requerida, por um suposto débito no importe de R$ 632,63 (seiscentos e 

trinta e dois reais e sessenta e três centavos). Alega desconhecer o 

débito uma vez que não possui relação comercial com a requerida. Ao 

final, requer seja declarada a inexistência de débito, retirando seu nome 

definitivamente do rol de inadimplentes e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais a ser arbitrado pelo 

juízo. Juntou documentos de Ids. 16701986 a 16702963. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 18710331). A requerida apresentou 

contestação no Id. 18797858, a qual veio instruída com os documentos de 

Ids. 18797859 e 18797860, aduzindo a incidência da súmula 385 do STJ, 

bem como que houve efetiva contratação dos serviços prestados pela 

requerida, uma vez que a autora é titular do cartão de crédito Ibicard C&A 

Visa Internacional. Sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, 

pois a autora foi negativada por não ter efetuado pagamento da fatura 

com vencimento em dezembro/2017. Afirma, outrossim, que a requerente 

não comprovou a conduta ilícita por parte requerida, portanto não há que 

se falar em dano moral. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais, bem como afirma que a autora deve ser condenada por litigância 

de má-fé. Em seguida, a parte autora apresentou impugnação à 

contestação (id. 19422845). As partes manifestaram sobre as provas que 

pretendem produzir (id. 19513053 e 19556902). Na decisão de Id. 

23862764 o processo foi saneado, afastada a preliminar arguida em 

contestação, fixado os pontos controvertidos e determinado a produção 

de prova pericial. Ato contínuo, a parte requerida não encaminhou a via 

original do documento para a perícia, conforme petição de Id. 24803133. 

Os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 

decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no 

importe de R$ 632,63 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e três 

centavos) adstrito ao contrato de n. 4282673688706000, que 

supostamente se encontrava em nome da parte autora (Id. 16702291). 

Pois bem, diante da controvérsia instalada foi determinada a realização de 

perícia técnica no documento apresentado pelo requerido no Id. 18797860 

(Proposta de Adesão), contudo, a parte requerida descurou de juntar aos 

autos a via original do respectivo documento, não apresentando nenhuma 

justificativa plausível para sua contumácia. A realização da prova pericial 

na via original do documento se mostra imprescindível para a escorreita 

conclusão da perícia. Aliás, esse entendimento vem assentado nos 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO 

DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível 

que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento 

original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna 

duvidosa a prova técnica realizada. Há o risco da prova pericial 

apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a 

realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no 

DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - 

DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO XEROGRAFADO - 

INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER 

REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - 

DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia grafológica sobre 

assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o 

material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que 

registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 2004.009597-0 – Des. 

Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 

05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso Tribunal de Justiça assim 

entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – 

REJEITADA – MÉRITO – NÃO APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – 

DÚVIDA DA RELAÇÃO CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do 

risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar 

medidas mais eficazes para evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de 

guardar os originais do contrato firmado com a parte consumidora pelo 

período legal. (...).” (Ap 65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter 

apresentado o referido documento, em via original, porém não o fez, o que 

pesa em seu desfavor, bem assim impede a realização da perícia, pois 

eventual conclusão a ser esboçada não será alicerçada em 

documentação idônea (cópia digitalizada). Nesse quadrante, tenho que 

não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica 

entre as partes que justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a 

parte requerida não carreou aos autos a via original do documento que 

seria submetido à perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora 

nega a existência da relação jurídica entre as partes. Portanto, sem a 

prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 

373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973. Dessa forma, havendo provas de que a autora não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. A propósito do tema, trago 

à baila o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
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CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO 

AUTORIZADO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que 

nunca pediu ou utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto 

da anotação, caberia à administradora de cartões fazer a prova da 

contratação e a utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e 

ilícita a anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da 

condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 

bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado 

na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da 

quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da 

sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70024646150, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.) Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 632,63 (seiscentos e 

trinta e dois reais e sessenta e três centavos) adstrito ao contrato de n. 

4282673688706000, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, 

devendo arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. 

Resta, apenas, verificar se deste fato resulta a requerida a obrigação 

indenizatória pelos alegados danos morais sofridos. No que tange aos 

danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores 

em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a 

existência de outras negativações pré-existentes à negativação aqui 

questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato 

juntado no Id. 16702291, promovidas pela empresa Energisa Mato Grosso 

no valor de R$ 480,39 com data de inclusão em 01/12/2017 e empresa Oi 

Móvel S/A no valor de R$ 116,45 com inclusão em 20/10/2017. Outrossim, 

apesar da parte requerente afirmar que os demais apontamentos 

existentes no extrato de id. 16702291 são alvos de medidas judiciais, esta 

não comprovou suas alegações, pois apesar de ter indicado o número dos 

autos relativo à empresa Oi Móvel S/A, descurou de juntar as decisões 

prolatadas pelo juízo, verificando-se da movimentação processual apenas 

que os autos estão arquivados, conforme consulta no sistema Projudi. 

Ademais, quanto à negativação referente à empresa Energisa S/A, não há 

qualquer evidência nos autos que demonstre que a inscrição foi baixada, 

tampouco foi apresentado o número do suposto processo judicial 

decorrente de tal inscrição. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo 

que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem 

da parte autora que, como dito, possuía outras anotações registrada no 

SCPC e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito 

do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 632,63 

(seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) adstrito ao 

contrato de n. 4282673688706000, aqui questionado, de Marli Correa de 

Paula para com o requerido Banco Bradescard S/A, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do 

art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a autora, fica sobrestada 

a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita. Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002375-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON JORALINO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002375-12.2016.8.11.0002. Vistos, 

Wenderson Joralino Ribeiro da Silva promove a presente ação de 

cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor de Itaú Seguros 

S/A, aduzindo que sofreu acidente de trânsito em 16/08/2016 o qual lhe 

ocasionou incapacidade permanente. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito. Em seguida o requerido apresentou contestação 

acompanhada de documentos no id. 3256338, alegando preliminarmente a 

falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 

administrativo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, 

a impossibilidade de arcar com os ônus da sucumbência, a sua 

ilegitimidade passiva diante da necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo e o comprovante de endereço em nome de terceiro, 

requisito para fixação do foro. No mérito, aduz que a parte autora não 

aportou aos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, 

sendo que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos foi lavrado com 

informações unilaterais da própria parte. Aduziu a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da requerente, bem como defende que em 

eventual condenação seja considerado a graduação da invalidez 

permanente, já que o sinistro ocorreu quando da vigência da Lei nº 

11.945/2009. Ao final, ressalta que em caso de uma eventual condenação 

que os juros de moraram deverão incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Audiência de 

conciliação realizada no Id. 4598005. Especificação de provas 

apresentada pelo requerido no Id. 17312351. Na decisão de id. 24005606 

foi determinado à autora que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, porém 

devidamente intimado a parte autora nada manifestou. Após, vieram-me os 
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autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o 

propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 

6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando 

os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, 

de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da 

existência do processo como única maneira de resolver o conflito de 

interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em 

Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, 

p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo o autor de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir 

(art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. 

Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Às providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006476-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO FRISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006476-58.2017.8.11.0002. Vistos. Tiago 

Augusto Frison propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada 

com indenização por danos morais em desfavor de Ariel Automóveis 

Várzea Grande Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 

Automotores Ltda., ao argumento de que adquiriu da primeira Requerida 

um veículo Amarok CD/180 CV 4x4 SE, ano 2014, diesel, prata, placa 

QBM3959. Aduz que na data de 05/05/2017, procurou os serviços de 

garantia, pois o veículo apresentava problemas como vibração em 

movimento, barulho no diferencial traseiro e problemas no sensor ABS, 

não tendo sido devolvido até a data da propositura da demanda, qual seja 

23/08/2017. Ressalta que procurou a primeira requerida por diversas 

vezes buscando a solução dos problemas, listando diversas ordens de 

serviço que supostamente indicavam os problemas descritos. Salienta que 

a Requerida inicialmente entregou um veículo de mesma categoria para 

suprir suas necessidades, mas após um mês de uso, foi substituído por 

um Volkswagen Voyage, trazendo sérias dificuldades ao dia a dia do 
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Requerente. Nesses termos, requereu que as requeridas sejam 

compelidas a substituir o veículo, em caso de impossibilidade o pagamento 

da quantia de R$ 79.107,00 (setenta e nove mil cento e sete reais). Ainda, 

pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de uma 

indenização a título de dano moral em patamar não inferior ao valor de R$ 

39.553,50 (trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais com 

cinquenta centavos). Juntou documentos (Ids. 9570291 a 9570597). 

Citada, a requerida Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda. apresentou 

contestação acompanhada de documentos (Ids. 11517681 a 11517727). 

Alega que na data de 05/05/2017 recebeu o veículo do requerente, sendo 

verificada a existência da vibração no eixo traseiro e repassou as 

informações para fabricante Volkswagen do Brasil que é responsável 

pela fabricação e concessão de garantia de seus veículos. Prossegue 

afirmando que a requerida Volkswagen orientou que fosse realizado a 

substituição da caixa de satélite e demais peças localizadas no eixo 

traseiro do veículo, entretanto, a substituição das referidas peças não são 

cobertas pela garantia concedida pela fabricante e que o requerente que 

não concordou com a decisão da requerida Volkswagen, não autorizando 

os reparos no veículo. Após, tentou um novo contato com a segunda 

requerida e conseguiu que os reparos no veículo fossem realizados em 

cortesia comercial, sem ônus, porém, ao solicitar as peças necessárias 

para substituição, a segunda requerida entrou em contato com a requerida 

Ariel informando a necessidade de realização de um novo pedido e que 

neste constasse a substituição do eixo traseiro completo, que foi 

realizado, procedendo com o reparo. Por fim, alega que em todo o decurso 

de tempo em que o veículo estava em reparo disponibilizou um automóvel 

ao requerente. Assim, requer, ao final, a improcedência dos pedidos 

iniciais. Já a requerida Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 

Automotores Ltda. apresentou contestação acompanhada de documentos 

(Ids. 11573341 a 11573374), alegando que sempre atendeu o autor de 

maneira plena e satisfatória. Afirma que a reclamação do autor que gerou 

o DISS nº 461372, em 08/05/2017 onde representantes da segunda 

requerida constataram a presença de água no diferencial, não sendo 

coberto tal reparo em garantia, pois causado por agente externo, sendo 

necessária a realização da substituição de caixa satélite e demais peças 

consequentes localizadas no eixo traseiro. Afirma que diante da 

insatisfação do cliente, autorizou a substituição de peças do eixo traseiro 

de seu veículo, em cortesia comercial, o que foi aceito por ele, tendo 

disponibilizado veículos para sua locomoção durante os reparos. Ao final, 

defende que não teria ocorrido ação ou omissão por sua parte, devendo a 

presente demanda ser julgada totalmente improcedente. Impugnação às 

contestações no Id. 13713530. O feito foi saneado no Id. 18183762, 

oportunidade em que foi deferida a realização de perícia técnica postulada 

pela segunda requerida. Laudo pericial juntado aos autos no Id. 23718238. 

Em seguida a segunda requerida juntou aos autos laudo realizado pelo seu 

assistente técnico (Id. 24044941), ao passo que a primeira requerida 

apresentou manifestação quanto o laudo pericial (Id. 24615002). Após 

vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem, da 

análise dos autos observo que a presente lide envolve uma nítida relação 

de consumo, por afigurar o presente caso as disposições do art. 18 do 

CDC. Pretende o autor a substituição do produto, em caso de 

impossibilidade do pagamento da quantia de em R$ 79.107,00 (setenta e 

nove mil, cento e sete reais) e a condenação da Requerida ao pagamento 

de indenização a título de dano moral pela demora excessiva no conserto 

do veículo descrito na inicial. O autor relatou que diante da apresentação 

de vários defeitos no veículo não tem mais interesse em continuar com o 

veículo adquirido, requerendo a sua substituição. As requeridas, a seu 

turno, afirmaram que os defeitos no veículo foram sanados a contento, 

inexistindo, portanto, motivos para a pretensa substituição. Nesse 

contexto, as ordens de serviços acostadas aos autos pelas partes, bem 

como a prova pericial realizada nos autos por perito judicial, demonstram 

que os defeitos mencionados pelo autor em sua inicial foram solucionados 

pelas requeridas, remanescendo apenas um barulho que ainda persiste no 

diferencial, mas não afeta a operação do veículo. Vejamos o que o expert 

declarou em seu laudo pericial: “(...) No início da avaliação técnica o perito 

foi informado pelo autor que os problemas de vibração em movimento e o 

problema com o sensor ABS já não persistiam mais. Foi informado também 

que o barulho no diferencial ainda persiste quando engatada a terceira 

marcha. (...) A primeira peça a ser checada foi o diferencial. Foi realizada 

avaliação externa na peça e a mesma não apresentou qualquer sinal de 

falha. Não foi encontrado vazamento nos retentores e o suspiro estava 

devidamente encaixado. (...) Atualmente a caminhonete encontra-se em 

perfeitas condições de uso. O barulho que ainda persiste no diferencial 

não afeta a operação do veículo, apenas diminui minimamente sua 

eficiência; (...) Foi solicitado por esse perito que o autor dirigisse o veículo 

em uma via urbana dentro da velocidade permitida no trecho. Durante o 

percurso esse expert contestou a inexistência de vibrações no volante e 

no câmbio do veículo. Quando engatada a terceira marcha, ainda que 

baixo, foi possível escutar um barulho anormal proveniente do diferencial 

do veículo. Conforme confirmado por ambos os assistentes técnicos das 

requeridas, o barulho teve como causa fundamental a perda de 

cementação da engrenagem do diferencial, que por sua vez teve como 

causa a ineficiência de lubrificação. (...)” (Id. 23718238). Diante das 

considerações supra, ganha robustez os argumentos das requeridas de 

que os vícios apresentados no veículo descrito na inicial foram sanados, 

especialmente considerando a conclusão do perito ao afirmar que 

“atualmente a caminhonete encontra-se em perfeitas condições de uso. O 

barulho que ainda persiste no diferencial não afeta a operação do veículo, 

apenas diminui minimamente sua eficiência” (id. 23718238 – Pág. 15). 

Dessa feita, tenho que as requeridas, sempre que acionadas, prestaram 

os serviços de reparo a contento, sendo certo, ainda, que a prova pericial 

aponta pela inexistência dos vícios abalizados na inicial, de sorte que o 

pedido de substituição do veículo se afigura desproporcional, 

considerando que o autor continua utilizando-a sem qualquer empecilho, 

consoante vastamente pontuado na prova pericial, em que o veículo 

encontra-se em perfeitas condições de uso, tanto é que por ocasião da 

perícia contava com 135.571 km percorridos, sendo quase o dobro da 

quilometragem constatada em 08/05/2017 (73.878 km), o que evidencia, 

mais uma vez, a ausência de defeitos no bem que comprometam o seu 

uso. Logo, a pretensão de substituição do veículo desatende aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que não merece ser 

acolhida. Do dano moral A despeito do conserto efetuado pelas 

requeridas, é certo que o autor teve que se deslocar até a concessionária 

requerida várias vezes a fim de buscar a solução para os defeitos 

apresentados, tão logo adquiriu o bem, fatos estes que devem ser 

considerado com ato ilícito decorrente da má prestação de serviços que 

certamente enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer relevância 

ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva. Além do que, é indubitável, que houve 

demora na devolução do veículo ao autor, na medida em que o pedido das 

peças para manutenção só foi realizado em 07/06/2017, sendo este 

pedido cancelado a pedido da requerida Volkswagen, e o novo pedido 

realizado somente em 10/07/2017, ou seja, há mais de dois meses após o 

veículo estar com a primeira requerida (id. 11517692). Some-se a isso a 

conclusão do perito judicial, que salientou que “o tempo gasto para a 

manutenção foi muito além do necessário para que o reparo fosse 

realizado” (id. 23718238 – Pág. 15), corroborando os demais documentos 

apresentados nos autos. Ademais, a situação versada nos autos não 

acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser 

chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma 

insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem 

moral. Sobre o assunto: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - 

DANOS MORAIS CABÍVEIS - DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. A demora 

excessiva para o conserto do veículo ultrapassa a barreira do mero 

dissabor cotidiano, configurando dano moral. A desvalorização não 

integra o ressarcimento, pois inerente à propriedade do bem, não 

relacionado diretamente com o serviço, eis que o bem foi consertado, 

ainda que com prazo extrapolado. (TJ-MG - AC: 10000170114201003 MG, 

Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de 

Publicação: 11/04/2019) Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação 

do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se 

aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a 

apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por 

vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo 

caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes 

do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) 

estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; 

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”[1]. Neste contexto, em 
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observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, 

considerando as condições econômicas financeiras do autor e das 

requeridas e os transtornos sofridos pelo autor, que se iniciaram logo 

após a aquisição do veículo, perdurando por aproximadamente um ano, 

bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão 

do dano não foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos 

morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suma, entendo 

como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra 

parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante[2]” e a conduta 

arbitrária do requerido foi grave, motivo porque deve ser reprimida pelo 

Poder Judiciário. Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial e, por conseguinte, condeno solidariamente as 

requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que in casu é desde a data 

da entrega do veículo para conserto, ocorrida em 05.05.2017. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. 

Condeno as requeridas ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Por fim, 

expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para levantamento do saldo 

remanescente relativo aos honorários periciais depositados nos autos. 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo á intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar impugnação á contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003118-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1018380-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRICILA MOREIRA OAB - SC44361 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018380-07.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido os emolumentos judiciais 

iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001562-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME PROFETA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT27688/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001562-43.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 
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ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Por outro lado, constato que a 

exordial não cumpriu todos os requisitos do art. 319 do CPC, pois não 

informa o endereço eletrônico da parte requerida, nem menciona quanto à 

falta de informação. Sendo assim, intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia do requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, para posterior 

prosseguimento do feito. 2. Informar nos autos o endereço eletrônico das 

partes. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 590142 Nr: 14971-40.2019.811.0002

 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: VILSON DELMAR THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... da presente demanda em ação anulatória/rescisória.Pois bem. A ação 

rescisória é demanda autônoma que instrumentaliza meio de impugnação, 

em hipóteses específicas, visando desconstituir coisa julgada oriunda de 

decisão judicial transitada em julgado. Nesse passo, é sabido que a ação 

rescisória é uma ação de competência originária de tribunal, sendo que a 

determinação de qual o tribunal o competente dependerá dos eventuais 

recursos interpostos e da espécie de julgamento de tais recursos. Não 

havendo apelação contra a sentença, a competência será do tribunal de 

segundo grau competente para o julgamento desse recurso que no caso 

concreto não existiu . Assim, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda, uma vez que a competência originária é do 

Tribunal de Justiça. Sobre o tema, já se manifestou o egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM 

JULGADO – MEDIDA JUDICIAL CABÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA – EXEGESE 

DO ART. 485 DO CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Transitada em julgado, a 

desconstituição da sentença deve ser pleiteada por meio de ação 

rescisória, apresentada, no prazo legal, diretamente ao Juízo ad quem. (AI 

165362/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 

23/03/2015).Aliás, é o que dispõe o art. 17 do Regimento Interno deste 

Estado: “Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito 

Privado compete: I - Processar e julgar: d) as ações rescisórias dos 

julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas”. Posto isso, 

declino de minha competência para processar e julgar a presente e 

determino o encaminhamento e distribuição dos autos a uma das Câmaras 

Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

fundamentação supra.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande, 13 de janeiro de 2020.SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395669 Nr: 8925-74.2015.811.0002

 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: SILBENE LEIZE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 (...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 85,27 (oitenta e cinco reais e 

vinte e sete centavos), sob o contrato de nº 35358, e condenar o 

requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em 06.04.2015 (Súmula 54, STJ).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301889 Nr: 22655-60.2012.811.0002

 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: REGINALDO AREDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHENIX EXPRESS DE DOCUMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, ante a inércia da parte 

autora.Sem custas, diante da gratuidade da justiça.Sem condenação em 

honorários advocatícios, diante da inexistência do contraditório.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333917 Nr: 2476-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIDIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Mendes Ozorio - OAB:MT 

26.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:217.897

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte executada de fl. 162.

 Com a manifestação nos autos, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398072 Nr: 10318-34.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILAINE DE CAMPOS MOURA, SÉRGIO 

MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:MT 9.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:MT 

5.709

 Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que a requerida Marilaine de Campos 

Moura manifestou-se nos autos às fls. 88, requerendo a extinção do feito, 

face ao abandono da causa pelo autor, conforme disposto na Súmula 240 

do STJ.

Contudo observa-se que houve pedido de reconvenção pelos requeridos 

em face do autor às fls. 50/60.

Assim, intime-se os requeridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar ou não interesse no prosseguimento da reconvenção, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398913 Nr: 10764-37.2015.811.0002

 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: ADEMI GIL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A

 (... ) motivo pelo qual, declaro o feito saneado e diante da natureza da 

controvérsia, determino de ofício, a produção de prova pericial.Fixo como 

pontos controvertidos a) se os documentos de fls. 39/43 foram assinados 

pela parte autora; b) a existência ou não de relação jurídica entre a parte 

autora e a requerida; c) o nexo de causalidade entre o dano alegado e a 

conduta da parte requerida; d) o dever de indenização e o seu 

quantum.Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Sr. Alcides 

Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo ser encontrado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, nº 255, Edifício Sunset Boulevard, 

Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, Telefone: (65) 99886446 

/ e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação.Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015).Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407448 Nr: 15387-47.2015.811.0002

 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: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILLA UNIVERCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE JAMES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:OABMT13690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial 

para declarar a nulidade da multa aplicada ao autor. Porém, o que se anula 

é a aplicação da multa na forma concretizada, pela falta do devido 

processo legal, não se afastando, contudo, a possibilidade de possível 

reaplicação da sanção, se após discussão em eventual novo 

procedimento, venha a ser provada a culpa ou responsabilidade do 

condômino autor.Considerando que a fixação de honorários advocatícios 

deve obedecer não somente ao princípio da sucumbência, mas também ao 

princípio da causalidade, devendo-se condenar em despesas e honorários 

quem deu causa à ação, e tendo em vista que a pretensão deduzida nos 

autos foi causada por culpa exclusiva da ré, condeno-a ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do 

CPC.Transitado em julgado, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427587 Nr: 25995-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARIO DE AZEVEDO DANTAS, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELO DIAS DE PAULA - 

OAB:39.976/DF

 Vistos, etc.

Expeça alvará com o valor da diferença indicado às fls. 84, 

destacando-se o percentual de 30% referente aos honorários 

advocatícios contratuais, a ser depositado nas contas bancárias indicado 

às fls. 77.

Cumprido o item acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294661 Nr: 14802-97.2012.811.0002

 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: POSTO DE COMBUSTIVEIS VARZEAGRANDENSE LTDA, 

IGOR SANTANA DE CAMPOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ALESSANDRO MACAUBAS LEITE 

DE CAMPOS, EDSON ABREU XAVIER, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, EDSON ABREU XAVIER - OAB:4915/MT, 

LAZARO JOSÉ GOMES JR. - OAB:OAB-MT 8194-A, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:4313-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Renove-se a intimação pessoal para o administrador judicial emitir seu 

parecer nos autos, nos termos do despacho de fl. 472.

Após, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério 

Público.

Por fim, retornem os autos imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295421 Nr: 15618-79.2012.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO, ALTAMIRO 

GIRARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABI ATALNTE INDÚSTRIAS MÉDICO 
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ODONTOLÓGICAS LTDA, MED SERVICE (ASSITÊNCIA TÉCNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CRISTINA DO CARMO 

CALABRIA - OAB:MT 22.621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DE OLIVEIRA SPANO 

- OAB:SP 314.472, MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - OAB:163.461 

OAB/SP, MURILO CINTRA RIVALTA DE BARROS - OAB:OAB/SP 

208.267, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616

 Homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.Custas pagas inicialmente pela parte autora.Honorários 

advocatícios, conforme ajustado.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Diante da desistência do 

prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310051 Nr: 6078-70.2013.811.0002

 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: AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NOGUEIRA AMORIM, MARIA 

ESMERALDA VALÉRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AUGUSTO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que o Mandado de Intimação de fl. 62 

fora encaminhado para endereço diverso daquele informado pelo autor na 

inicial de fls. 05 e procuração de fl. 16.

Assim, renove-se a intimação pessoal da parte autora, no endereço 

indicado às fls. 05, a dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, a fim 

de que cumpra a decisão de fl. 60, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para apreciação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353561 Nr: 18416-42.2014.811.0002

 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: JOSE FERNANDO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Autorizo a expedição de certidão de crédito em favor do autor. Cumprida a 

determinação supra, determino o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390630 Nr: 20326-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, BANCO J SAFRA S.A, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT 9.764-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos, etc.

Renove-se a intimação do administrador judicial para emitir parecer em 05 

(cinco) dias.

Após, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério 

Público.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398589 Nr: 10574-74.2015.811.0002

 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: AILTON DE SOUSA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMNTARES (DAMS) proposta por Ailton de Sousa Almeida 

em desfavor de Itaú Seguros S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, a parte requerida realizou o 

depósito do valor de R$ 5.933,54, às fls. 132/134.

Em seguida, a parte requerente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 136).

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.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor do autor para levantamento do valor 

consignado em juízo pelo requerido. Intime-se o autor pessoalmente, 

acerca da transferência efetuada.

Defiro o pedido de fls. 125, determino seja expedido o competente alvará 

do valor depositado nos autos às fls. 104, em favor da parte requerida.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 554305 Nr: 17051-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por Patricia da Silva, em 

desfavor de Massa Falida Compre Mais Supermercado Ltda, já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls. 16 determinou-se a intimação da autora para 

emendar a inicial, a fim de que esta traga aos autos o valor de seu crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência, nos termos do artigo 9°, II, da LRF, sob pena de extinção do 

feito sem julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do 
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CPC).

Às fls. 18, certificou-se que decorreu o prazo in albis para a autora 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado da autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada da certidão de crédito atualizada até a data da decretação da 

falência, nos termos do artigo 9°, II, da LRF.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte da autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, em face da inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334601 Nr: 3129-39.2014.811.0002

 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: MARCOS CESAR SOUZA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DE FATIMA GUSTMAN DA SILVA, 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos 

termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita (fl. 95).Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431356 Nr: 1740-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GOMES PEREIRA, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 

63/64 e translade-se cópia da presente para os autos principais (Cód. 

219814).

Após, expeça alvará com o valor da diferença indicado às fls. 84, 

destacando-se o percentual de 30% referente aos honorários 

advocatícios contratuais, a ser depositado nas contas bancárias indicado 

às fls. 77.

Cumprido os itens acima, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439332 Nr: 6437-15.2016.811.0002

 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: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DAS GRAÇAS BIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON MATOS COSTA - 

OAB:75.817/MT, AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - OAB:PR 18.551, 

EDUARDO WILLE BAYER - OAB:PR 63.216, ELSON DUQUE DOS SANTOS 

- OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para juntar aos autos o comprovante de 

pagamento da diligência para fins de expedição do mandado de citação 

determinado à fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395409 Nr: 8698-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da busca realizada no sistema RENAJUD de fls. 127

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353561 Nr: 18416-42.2014.811.0002

 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: JOSE FERNANDO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 INTIMAR a parte autora, em determinação ao despacho de fls. 123, a 

proceder a atualização da divida, para a devida expedição da certidão de 

crédito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA PARA O DIA 14 

de março de 2020 a partir 10:00, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 
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(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Declaro o 

feito saneado. Fixo como pontos controvertidos: a) se os documentos 

apresentados nos Ids. 1868694 e 5868304 foram assinados pela parte 

autora; b) o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta do 

requerido; c) o dever de indenizar e seu valor. Dessa feita, DEFIRO a 

realização de prova pericial solicitada pelas partes, nos referidos 

documentos. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Sr. Alcides 

Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo ser encontrado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, nº 255, Edifício Sunset Boulevard, 

Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, Telefone: (65) 99886446 

/ e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). 

Determino, também, que a parte requerida aporte aos autos a via 

ORIGINAL dos documentos nos Ids. 1868694 e 5868304, no prazo de 15 

(quinze) para a realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte 

do documento original acima determinado e aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002384-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAGNANI (AUTOR(A))

MERCEDES SPOSITO MAGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1002384-03.2018.8.11.0002 Vistos. I – 

Recebo a emenda à inicial para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

II – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do 

referido imóvel. III – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

interessados em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 

257, III, ambos do CPC). IV – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. V – Dê-se vistas ao Ministério Público. Defiro 

o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013085-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCÁRIO ANTUNES QUEIRÓZ (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013085-86.2019.8.11.0002. 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, 

observa-se que o requerente indica no polo passivo o Sr. Eucário Antunes 

Queiroz, como legítimo proprietário do imóvel trata-se de pessoa falecida, 

mister ressaltar que nos casos de o imóvel usucapiendo estar registrado 

em nome de pessoa falecida, a ação de usucapião deve ser direcionada 

em face de seus herdeiros, a quem a propriedade dos bens do de cujus é 

transmitida, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil). 

Ainda, consta na matrícula do imóvel que o proprietário era casado, de 

forma que seu cônjuge também deve integrar o polo passivo da ação (id. 

24160124). Assim sendo, intime-se a parte requerente para emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. 1) Informar seu endereço e endereço eletrônico 

das partes, o que se não for possível também deverá ser informado. 2) 

Juntar outorga uxória, nos termos do artigo 73, do CPC, ou incluir o 

cônjuge no polo passivo ativo da ação; 3) Promover a adequação do polo 

passivo da lide, a fim de incluir todos os herdeiros do imóvel ou o 

inventariante do espólio, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Concedo, à parte requerente a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009724-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA SCHRAIBER (AUTOR(A))

ITAMAR BLOEMER SCHRAIBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRA DOS SANTOS DIONIZIO (REU)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009724-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ITAMAR BLOEMER SCHRAIBER, ANTONIA SILVA SCHRAIBER REU: 

PALMIRA DOS SANTOS DIONIZIO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente pleiteou a citação por edital dos confinantes 

e terceiros. Todavia, na Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio 

passivo necessário entre proprietário do imóvel e os confinantes, de 

forma que faz-se requisito da petição inicial a qualificação e o endereço 

completo destes para possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, 

II, do CPC, sendo que a citação por edital somente teria cabimento, após 

esgotados os meios de localização destes, o que não é o caso dos autos. 

Ademais, constata-se que o autor indicou na exordial apenas dois 

confinantes, todavia o imóvel que pretende usucapir não é de esquina de 

modo que deverá indicar e qualificar todos os confinantes do imóvel. Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a qualificação de todos os confinantes e informando o endereço atual 

para citação. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso contrário, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Procedida à emenda da inicial, cumpra-se nos 

termos a seguir: I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II 

– Por edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais 

interessados em lugar incerto, caso haja (art. 259, I, do CPC); III – Por meio 

eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; V - 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. Por fim, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018923-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DJARY PEREIRA JUNIOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

SUZANY MINGOTI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018923-10.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. No mais, defiro o requerimento para a inclusão do nome 

da parte executada no Sistema SerasaJud, promova a Sra. Gestora 

Judiciária a inclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020445-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BRUNA MOREIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020445-72.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes nem a sua 

profissão. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora 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, e profissão da autora. 2. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA JULIA DE CAMPOS SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002187-77.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por mrv 

prime chapada do horizonte incoroporações spe ltda em face de anna julia 

de campos silva moreira. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, 

caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve 

ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o digno Sr. Oficial de 

Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando 

começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no 

prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. 

Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua 

avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não forem localizados 

da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação 

ou determinará novas diligências. No caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 
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metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 

827, CPC). Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001620-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS WIEDTHEUPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001620-46.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes nem a sua 

profissão. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá o autor demonstrar sua a 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se o autor 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, e profissão do autor. 2. Comprovar sua 

situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do 

CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1001658-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ABDUL AHAD (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001658-58.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO proposta 

por Banco Bradesco S.A em desfavor de Jorge Abdul Ahad. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 6 de 

abril de 2020 às 11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos 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, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, 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 (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, 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, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 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 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012324-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOORNELES & GOIS DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

FATIMA APPARECIDA BUDOIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012324-55.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por VÁRZEA 

GRANDE SHOPPING S/A em face de DOORNELES & GOIS DA SILVA 

LTDA-ME e FATIMA APPARECIDA BUDOIA. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação dos executados e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o 

digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado 

o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a parte executada 

queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014299-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMI DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014299-15.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSEMI DE LIMA REU: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO 
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GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Registro de Quadro 

Societário proposta por Rosemi de Lima em desfavor de Rosiane e Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, argumentando em 

síntese, que teve seu nome usado indevidamente para abertura de uma 

empresa, contudo nunca exerceu tal atividade. Desta forma, requer a 

procedência da ação para anulação do registro da empresa cadastrada 

no CNPJ n. 20.372.960/0001-90. A demanda é de competência de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, todavia, os 

autos foram indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. Ademais, a 

presente ação foi proposta em desfavor da Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso- JUCEMAT, sendo autarquia com personalidade jurídica 

própria, este Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, cuja 

competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal circunstância, 

considerando a competência absoluta da Vara Especializada da Fazenda 

Pública para apreciação e julgamento deste feito, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, determinando sua remessa a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013938-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA MELQUIADES DE CAMPOS (AUTOR(A))

BENEDITO LINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARQUES PACHECO (REU)

EVA LUCIA MARQUES PACHECO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013938-95.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes não cumpriram 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informaram os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

verifico que a procuração e a declaração de hipossuficiente acostadas 

aos autos foram emitidas há mais de 2 (dois) anos, em novembro de 2017, 

de modo que, considerando que nesse lapso temporal pode ter ocorrido 

alteração da situação fática e financeira dos requerentes, mostra-se 

plausível que apresente referidos documentos atualizados, bem como 

informar a profissão dos requerentes. Ainda, em análise do memorial 

descritivo verifica-se que não foi assinado por profissional legalmente 

habilitado (id. 24572635), o que é essencial nos termos do art. 216-A, II, da 

Lei de Registros Públicos, bem como não apresentou a planta do imóvel. 

Intimem-se os requerentes para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. 1) Informar 

o endereço eletrônico das partes; 2) Juntar procuração ad judicia e 

declaração de hipossuficiente atual, devendo ainda, informar a profissão 

dos requerentes. 3) Juntar a planta do imóvel, memorial descritivo e a RT 

(anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015780-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO MACAUBA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CLARINDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015780-13.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ainda, observa-se 

que a parte autora se declara ser divorciada, contudo a cópia documento 

pessoal acostado no Id. 25379813 demostra averbação da certidão de 

casamento da autora. Desse modo, quando a ação versar sobre direitos 

reais imobiliários, é requisito fundamental comprovar o estado civil, razão 

pela qual deverá a parte autora comprovar o seu estado civil ou a 

apresentação da outorga uxória/marital, conforme dispõe art. 73, do CPC, 

sob pena de nulidade processual (art. 74, parágrafo único, CPC). 

Outrossim, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos a cópia 

atualizada da matrícula do imóvel, o que é essencial ao deslinde da ação, 

sendo certo que nela constam os dados do atual proprietário do imóvel. 

Quanto o pedido de citação por edital, é pacifica a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa é admitida apenas nas 

hipóteses em que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do 

requerido para que tenha ciência dos atos processuais. Verifica-se não 

ser esse o caso dos autos, uma vez que sequer restou demonstrado que 

foi tentada a localização do requerido, ademais, os seus dados pessoais e 

o endereço deste consta na escritura pública que deverá ser acostada 

aos autos. De tal modo, no caso, a cópia atualizada da matrícula do imóvel 

é essencial ao deslinde da ação, sendo que nela consta os dados do atual 

proprietário do imóvel, bem assim daqueles para quem foram cedidos e 

transferidos os direitos e que também devem integrar o polo passivo da 

ação. No mais, verifica-se a parte autora pugna pela citação do requerido 

via edital, o que somente tem cabimento depois de esgotados os meios de 

localização da parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que não restou 

demonstrado nos autos, pois não juntou qualquer comprovante de que 

tentou localizar a parte ré, ademais, os seus dados pessoais e o endereço 

deste constam na escritura pública que deverá ser acostada aos autos. 

Destarte, indefiro o pedido de citação por edital. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. 1) Informar os endereços 

eletrônicos das partes; 2) Apresentar nos autos certidão de casamento 

com a averbação do divórcio ou outorga uxória, nos termos do artigo 73, 

do CPC, ou incluir o cônjuge no polo passivo ativo da ação; 3) Juntar cópia 

atualizada da matrícula do imóvel; 4) Incluir o atual proprietária e os 

cessionários do direito sobre o imóvel no polo passivo da ação, 

qualificando-os; Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002910-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos. Da análise da exordial, constato que 

a parte autora formulou no pedido final “1” para que a ré retire seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo, descrever nos autos 

sob qual tutela provisória pretende embasar sua pretensão. Destarte, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

e fundamentar juridicamente qual tutela pretende obter, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002192-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE FADIGA OAB - SP139961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA WAY LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002192-02.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA WAY LTDA - EPP Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido os emolumentos judiciais 

iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAETANO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAN NAZARENO ATHAYDE DO AMARAL OAB - TO4391 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002231-96.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por renato 

caetano do nascimento em face de cr empreendimentos e participações 

societárias ltda. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, 

CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve ser 

expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

dos executados e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 

dias). Citada que seja a parte executada, o digno Sr. Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. Oficial de 

Justiça procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e ao 

depósito, lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a executada. Se não forem localizados da penhora, 

o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. No caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 

827, CPC). Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003611-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POWER INSTALACOES E REFORMA CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da detida analise dos autos, verifica-se que 

aparte autora propôs inicialmente medida cautelar antecedente, 

requerendo a concessão da tutela a fim de determinar penhora online nas 

contas da requerida, bem como penhora de créditos devidos a requerida, 

a qual fora indeferida, conforme decisao proferida no Id. 20611121. Logo 

em seguida, a parte autora compareceu aos autos, pugnando pelo 

aditamento da inicial, requerendo seja a presente demanda, convertida em 

ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes (Id. 20922399). Pois bem, 

observa-se que inexiste neste momento processual prejuízo em deferir o 

pedido de aditamento realizado nos autos pela parte autora, especialmente 

considerando que o título apresentado, qual seja o contrato de prestação 

de serviços expressa uma obrigação certa, liquida e exigível, razão pela 

qual defiro o pedido retro. Assim, determino que a SECRETARIA, promova 

com as devidas anotações, retificando-se a autuação no sistema, 

convertendo os autos em ação de execução de titulo extrajudicial. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABÁ LTDA em 

face de power instalações e reforma civil ltda. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação dos executados e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o 

digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado 

o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a parte executada 

queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002950-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE OAB - MT23489/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLZA RAMOS SOARES (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002950-49.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica todos 

os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja vista 

que não foi informado o endereço eletrônico das partes e nem os dados 

pessoais da parte requerida. Ademais, quando a ação versar sobre 

direitos reais imobiliários, é requisito fundamental, a inclusão no polo 

passivo da demanda o cônjuge da requerida, conforme dispõe art. 73, do 

CPC, sob pena de nulidade processual (art. 74, parágrafo único, CPC). 

Sendo assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. 1) Informar o endereço eletrônico das partes; 2) 

Promover a inclusão no polo passivo da demanda o cônjuge da requerida; 

3) Fornecer a qualificação da parte requerida, de modo a permitir sua 

citação; Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 
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certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011374-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOORNELES & GOIS DA SILVA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de 

pagamento e rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência proposta 

por Várzea Grande Investimentos e Participações em desfavor de Umanos 

– Comércio e Editoração de Livros LTDA -ME, alegando em síntese, que 

firmou contrato de locação de imóvel com a requerida em 15/07/2018, 

estando a ré inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos 

desde o mês de setembro/2018, deixando, assim, de cumprir com sua 

obrigação contratual. Assim, requer a concessão de tutela de urgência 

para rescindir o contrato de locação e determinar que a requerida 

desocupe o imóvel. É a síntese do necessário. Decido. A Lei n°. 8.245/91 

prevê a desocupação liminar de imóvel, na ação de despejo, desde que se 

enquadre em alguma das situações previstas nos incisos do parágrafo 1º, 

do art. 59. No caso dos autos, observa-se tratar da hipótese contida no 

inciso IX, § 1º do artigo 59. De se constatar, portanto, que a desocupação 

liminar de imóvel locado poderá ser concedida, no caso de falta de 

pagamento, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: a) a falta de pagamento, no vencimento, dos aluguéis e 

encargos da locação; b) não estar o contrato de locação garantido por 

umas das modalidades de garantia do artigo 37 da Lei do Inquilinato 

(fiança, caução, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas 

de fundo de investimento); c) oferecimento de caução equivalente a 03 

(três) meses de aluguel. Logo se vê que a parte autora não cumpriu todas 

as condições necessárias ao deferimento da medida liminar postulada. 

Isso porque o contrato de locação que instrumentaliza os autos é 

garantido por fiança (“cláusula oitava” – Id. 23101841), configurando, por 

si só, impeditivo legal para o deferimento da liminar, à luz do art. 59, § 1º, 

inc. IX c/c art. 37, inc. II, ambos da Lei 8.245/91. Tal entendimento tem por 

fundamento o previsto no art. 39 da Lei de locação (Lei 8.245/91), 

segundo o qual “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das 

garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda 

que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”, o 

que corrobora a manutenção da fiança. A propósito, a jurisprudência de 

Egrégios Tribunais de Justiça pátrios, dentre os quais, o do nosso Estado: 

“AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO 

LIMINAR DE DESPEJO - LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL 

GARANTIDO POR FIANÇA - NÃO PREENCHIDO O REQUISTO PARA O 

DESPEJO LIMINAR (ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/91) - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O não preenchimento de qualquer 

das hipóteses previstas no art. 59 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) 

obsta a ordem de despejo vindicada em caráter liminar.” (TJMT, AI 

22072/2013, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª Câmara Cível, j. 

17/07/2013, DJe 23/07/2013). “AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Restando demonstrado nos autos 

que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por 

fiança (artigo 37, II, da Lei 8.245/91) inviável o deferimento da medida 

liminar de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991). NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.” (TJRS, AI 70055014708, 

Rel. Des. ERGIO ROQUE MENINE, 16ª Câmara Cível, j. 27/06/2013). 

“LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - 

CONCESSÃO DE LIMINAR - ART. 59, § 1º DA LEI 8.245/91 - EXISTÊNCIA 

DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações 

de despejo por falta de pagamento, a liminar somente será deferida se o 

contrato estiver desprovido de garantia. A antecipação de tutela prevista 

no art. 273 do CPC somente poderá ser deferida quando não houver 

previsão da hipótese no art. 59, §1°, da Lei do Inquilinato, e atendidos 

todos os requisitos para sua concessão.” (TJMG, AI 

1.0024.11.188537-2/001 Rel. Des. NICOLAU MASSELLI, 13ª Câmara Cível, 

j. 03/11/2011, DJ 10/11/2011). Por fim, é certo que a rescisão de contrato 

é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, 

a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando 

tem por fundamento suposto inadimplemento contratual. Posto isso, 

INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora 

na inicial e, determino a citação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a ação na parte que lhe toca (art. 62, I, Lei n.º 8.245/91), 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 

344, CPC/2015). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). 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 às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010373-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais 

proposta por Maria José de Paula Santos, em desfavor de Sabemi 

Seguradora S.A alegando em síntese, que a requerida se encontra 

realizando descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais 

contraiu supostamente realizado com a seguradora requerida, desde o 

mês de março a agosto de 2019. Todavia, afirma desconhecer os débitos, 

razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida suspenda e extinga imediatamente os 

descontos das parcelas mensais realizadas em sua conta, sob pena de 

multa. Determinada a emenda da inicial (Id. 23428594), a parte autora se 

manifestou no Id. 24322015, atendendo o comando judicial. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. 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 experiência”. Deste modo, no presente caso, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (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. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 
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dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Sendo assim, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar 

através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 22721920, 22721925, 

22721927 e 22721932, que indica os descontos realizados em sua folha 

de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de relação jurídica, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora, em razão do comprometimento de sua verba 

salarial, sobretudo por débitos que entende indevidos. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade das respectivas consignações. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá 

proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o 

exposto, determino seja a requerida intimada a fim de proceder com a 

suspensão dos descontos realizados nos proventos da autora, no valor 

de R$ 61,42 (sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), no prazo 

de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 08:00 

horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos 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, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, 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 (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, 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, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 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 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002984-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PAULINO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação anulatória de débito c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Denise 

Paulino dos Reis, em desfavor de Banco Itaú Consignados S/A alegando 

em síntese, que a requerida se encontra realizando descontos em sua 

folha de pagamento (pensão), por débitos que jamais contraiu, sendo um 

empréstimo, supostamente realizado com o banco requerido, desde o mês 

de outubro/2019. Todavia, afirma desconhecer os débitos, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que a 

requerida suspenda imediatamente os descontos das parcelas mensais 

realizadas em sua conta, sob pena de multa. É a síntese do necessário. 

Decido. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO a requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. 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 experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (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. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Sendo assim, verifica-se que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar através dos extratos anexados à inicial 

no Id. 28643530, que indica os descontos realizados em sua folha de 

pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. Sobre mais, tratando-se 

de lide que tem por base a inexistência de relação jurídica, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora, em razão do comprometimento de sua verba salarial, 

sobretudo por débitos que entende indevidos. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade das respectivas consignações. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá 

proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o 

exposto, determino seja a requerida intimada a fim de proceder com a 

suspensão dos descontos realizados nos proventos da autora, no valor 

de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 

10h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos 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, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 
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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 (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, 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, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 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 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002913-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA SPALENZA FACHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA DIAS ALONSO OAB - SP226118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002913-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALMIRA SPALENZA FACHETI Vistos, etc. Em face da petição acostada no 

Id. 28639707, em que a parte autora requer a extinção do presente feito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1016095-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTERO CORREA DE ALMEIDA (REU)

PATRICIA MARA CORREA DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação renovatória de contrato de 

locação de bem imóvel não residencial proposta por Lojas Avenida S.A em 

desfavor de Mara Correa de Almeida e José Antero Correa de Almeida. 

Logo após a propositura da presente demanda, a parte autora aportou nos 

autos pedido de desistência da ação no Id. 28196410. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 28196410 se trata 

de uma simples manifestação de desistência da lide e, verificando-se que 

a parte requerida não foi citada, certo que desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condená-la ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003118-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003118-22.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: CONSTRUTORA BRASIL 

CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por Açofer Indústria e Comércio LTDA em desfavor de 

Construtora Brasil Centro Oeste LTDA-EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo no Id. 20307290, 

pugnando por sua homologação. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários Advocatícios, conforme 

pactuada. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os 

autos. P. I. e Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001974-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001974-42.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA REU: J. C. 

PARREIRA DUARTE & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

INDUSTRIAIS LTDA em desfavor de J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA 

– EPP. Alega, em síntese, que é credora da requerida na importância de R$ 

6.434,94 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos), devidamente atualizado perfaz o valor de R$13.217,01 (treze 

mil, duzentos dezessete reais e um centavos), representados pelas 

duplicatas nºs 228793-1, 238318-1, 227913-1, 227288-1, 226881-2, 

226476-2, 226108-3, 225439-3, 224806-3 e 224007-3 (Id. 12250066). 

Requer a declaração da dívida por título executivo, com as condenações 

de estilo. Recebida a inicial (decisão de Id. 13406888), expediu-se carta de 

citação (Id. 15246637). A requerida, embora devidamente citada, Id. 

15769545, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação (certidão de Id. 16320028). Em seguida, a parte requerente 

manifestou-se nos autos requerendo que seja realizado penhora online 

(Id. 22374594). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de demanda monitória em que a requerida 

não ofertou embargos monitório, ensejando na decretação de sua revelia, 

art. 319 do CPC, e, via de consequência julgamento antecipado da lide, art. 

330, II do CPC. Postula a parte requerente o recebimento do valor 

R$13.217,01 (treze mil, duzentos dezessete reais e um centavos), 

devidamente atualizado até a data de 15.03.2018, pelas duplicatas 
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juntadas no Id. 12250066, constituindo-as em título executivo. A requerida, 

devidamente citada (id. 15769545), deixou de pagar o débito ou 

apresentar defesa, razão pela qual decreto sua revelia. Outrossim, à vista 

de que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 

345, do Código de Processo Civil, que afastam os efeitos da revelia, vem à 

tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial 

(CPC – art. 344). Nesse sentido, as duplicatas juntadas no (Id. 

12250066trazidas pela parte requerente se apresenta como hábil para 

fundamentar a presente demanda, em virtude da pertinência dos requisitos 

exigidos no art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, 

como a requerida deixou de cumprir o mandado e não ofereceu os 

embargos, constitui-se, por força do art. 701, §2º do CPC, título executivo 

judicial a pretensão da requerente. Finalmente, tendo em vista que o valor 

pretendido na inicial foi atualizado até a data de 15.03.2018 conforme se 

observa nas planilhas de Id. 12247908, consigno que o valor acima deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do abril/2018, e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação, até a data do seu efetivo pagamento. Ante o exposto julgo 

procedentes os pedidos contidos na petição inicial e constituo de pleno 

direito em título executivo o valor de R R$13.217,01 (treze mil, duzentos 

dezessete reais e um centavos), devidamente corrigido na forma da 

fundamentação supra, motivo porque resolvo o mérito nos termos do 

inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito, ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos 

trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo 

despendido (CPC - §8º, art. 85). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, prossiga-se nos termos do título II Livro I da Parte 

Especial (art. 702, § 8º, NCPC), intimando o credor para que apresente 

requerimento nos termos do art. 524 do NCPC. Nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o 

feito na forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002859-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

PJE nº. 1002859-85.2020.8.11.0002. Vistos, Defiro a parte Requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação Ordinária de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada 

ajuizada por Maria Claudinéia Ribeiro dos Santos contra o Estado de Mato 

Grosso e Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que se 

encontra internada no Pronto Socorro de Várzea Grande, estando em 

estado grave, por ser Portadora de HIV e com quadro de Tuberculose 

Miliar, necessitando com urgência ser transferida para Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI apta a realizar avaliação com Infectologista. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Autora comprovou que necessita de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com avaliação com Infectologista, com urgência, 

conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizada a internação em UTI. Estão presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, 

em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) 

Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI com avaliação com Infectologista (conforme 

indicação médica anexa), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, em 

hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a 

acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade 

onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor 

desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à 

dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou 

quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES BARELA IORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000365-53.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MERCEDES BARELA IORI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO MATO GROSSO Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita a Parte Autora. Anote-se. Considerando o 

teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário 

deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de 

auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi 

encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através 

do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para 

tratamento de saúde, visando compelir os Requeridos, a fornecerem os 

medicamentos e insumos a requerente Mercedes Barela Iori diante do 

diagnóstico de Artrose, Varizes, Dislipedemia e Angina Pectoris. 

Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de urgência, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, foi 

emitido o parecer nº 0013/2020, o qual ressaltou: “b) 

Glicosamina+Condroitina: Glucosamina é a parte de moléculas chamadas 

glicosaminoglicanos, utilizadas para a formação e reconstrução da 

cartilagem. (...) Assegurado no SUS: Não. Responsabilidade de 

Atendimento: não há; Alternativas no SUS: O SUS, não oferece nenhum 

fármaco que substitua ou que possa ser usado com a mesma indicação 

da Glicosamina + Condroitina. c) Peptídeos de Colágeno: formulação a 

base de peptídeos bioativos obtidos através da hidrólise do colágeno. 

Registro na ANVISA: Sim. Assegurado no SUS: Não. Responsabilidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 333 de 579



Atendimento: não há; Alternativas no SUS: Não há no SUS nenhum 

medicamento que pode ser utilizado como substituto. O Colágeno não é 

considerado um fármaco, mas um completo alimentar. d) Dobesilato de 

Cálcio: Este medicamento é indicado na prevenção secundária e 

estabilização da progressão da retinopatia diabética não proliferativa leve 

a moderada e para a melhora das manifestações clínicas de insuficiência 

venosa crônica dos membros inferiores. Assegurado no SUS: Não. 

Responsabilidade de Atendimento: não há; Alternativas no SUS: Este 

fármaco não consta na RENAME, não assegurado pelo SUS. Não há 

substituto para este fármaco no SUS. Portanto não há como estabelecer 

escala terapêutica.”. Diante de tal quadro, destaco que não obstante os 

ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do 

Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal 

providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ademais, em diligências deste juízo contatou-se que o 

Ministério da Saúde possui protocolo clínico para tratamento da patalogia 

da autora, tendo diversos medicamentos assegurados no âmbito do SUS, 

porém a parte autora não informou se as tentativas de tratamento pelo 

protocolo foram esgotadas ou inviabilizadas. Neste contexto, não se 

ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a 

rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em 

fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades 

absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente 

estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, 

reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos 

demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem 

ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para 

atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade 

frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, 

ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam 

efetivas e demonstradas urgência. Por fim, é importante destacar que em 

atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, 

destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao 

princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem 

econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação 

aos demais usuários do SUS. Ressalto, entretanto, que após a oitiva do 

demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já 

adotadas no sentido de atender ao pleito da demandante, a tutela 

provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC. Isto posto, não 

vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do 

CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência. Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo carta 

precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056926-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. D. C. (. M. D. S. Ú. D. S. /. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. D. M. G. -. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

U. F. -. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 1056926-14.2019.8.11.0041 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAURA DA SILVA MACHADO Advogado 

do(a) ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SULEYME BENTO DOS SANTOS - 

MT27673/O ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIÃO FEDERAL - MISTÉRIO 

DA SAÚUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, 

(GESTOR MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE Vistos, Tendo em vista o 

pedido retro, homologo a desistência e, em consequência, julgo extinta a 

ação, sem resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porque 

desprovido de contraditório e, portanto causalidade. Com fulcro nos 

artigos 225 c/c 999, ambos do Código de Processo Civil homologo a 

renúncia ao direito recursal, porque a desistência da ação faz presumir o 

desinteresse recursal, devendo a Serventia certificar, de imediato, o 

trânsito em julgado (coisa julgada formal art. 486 CPC). Certifique-se o 

trânsito em julgado desta sentença, anote-se a extinção e oportunamente, 

arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017464-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1017464-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória 

para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela 

de urgência. O pedido foi deferido. A decisão foi cumprida, conforme ID 

26632105. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer 

outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. 

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria 

não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feita de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e 
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desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Sem condenação em honorários advocatícios e em 

custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 

2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599920 Nr: 3311-94.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL MENDES COELHO, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora, por 

intermédio de seu Procurador, para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da informação da Clínica e Microcirurgias de Olhos de Várzea 

Grande - fls. 49, comunicando o não comparecimento do paciente para 

realização do procedimento oftalmológico.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009060-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILKA NASCIMENTO NEVES PACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009060-98.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) Requerente: AUTOR(A): MILKA NASCIMENTO NEVES 

PACO Requerido: REU: 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, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando a parte autora para requer o 

que de direito, prazo de cinco 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, 30 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009332-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANDRE DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009332-92.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL 

ANDRE DE BARROS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto... Em prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá 

ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/03/2020, às 15h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no artigo 455 do 

CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas 

da referida audiência, que, em caso de informação, o advogado 

compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua ausência 

presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento e posteriormente juntada com 

até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007951-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDEIR FELIX (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: 

1007951-78.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: CLEUDEIR FELIX 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 dez 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, 30 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291504 Nr: 11247-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO DE PAULA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que informe os dados 

bancários para transferência dos valores depositados, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431123 Nr: 1582-90.2016.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS SUPERMERCADOS LTDA, LUIZ 

HUMBERTO PEREIRA, CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas judiciárias no 

valor R$ 1.607,73 e das taxas judiciárias no valor de R$ 1.607,73, 

totalizando em R$ 3.215,46, conforme cálculo de fls. 60, SOB PENA DE 

LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 VITÓRIA A. SILVA

ESTAGIÁRIA
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370983 Nr: 20147-73.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO 

COSTA VERDE), IONE GERALDA GONTIJ BORGES, JOSÉ ROBERTO 

BORGES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORA 

FEDERAL/SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. 

(POSTO COSTA VERDE), CNPJ: 02435587000197. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/09/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

- ANP em face de AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO COSTA 

VERDE), IONE GERALDA GONTIJ BORGESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de natureza não tributária, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 30013893754/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2013

 - Valor Total: R$9.878,62 - Valor Atualizado: R$8.980,56 - Valor 

Honorários: R$898,06

Despacho/Decisão: Vistos,Estando a empresa executada em lugar 

ignorado, defiro a citação por edital. Em face da existência do presente 

crédito tributário em aberto e ausência de bens passíveis de penhora, 

defiro o requerido pela Exequente e determino a inclusão no polo passivo 

da execução fiscal dos sócios indicados à fl. 05, anotando-se e 

comunicando-se. Citem-se os executados por carta registrada com aviso 

de recebimento. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002632-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002632-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADEVAIR OLARIO COELHO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-acidente, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002642-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA ALVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002642-42.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA GONCALINA ALVES DE 

ARRUDA EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade 

rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

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

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 378516 Nr: 25688-87.2014.811.0002

 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): ESPÓLIO DE LUIZ JOSÉ DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 Vistos...

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor Inscrito em Dívida Ativa.

A parte exequente pugnou pela desistência da ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil ante a ocorrência do 

cancelamento quanto ao débito fiscal dos anos 2010/2011 referente ao 

imóvel n° 102352.

 No que tange aos débitos fiscais dos anos 2012/2013 dos imóveis n° 

121541 e 121546 a parte Exequente pugnou pela extinção da ação com 

julgamento de mérito, fundamento no art. 924, II do CPC, com resolução do 

mérito, informando o pagamento integral do débito tributário, bem como dos 

honorários advocatícios.

 É a síntese.

Fundamento e Decido.

Restou demonstrado a satisfação da obrigação tributária, bem como o 

pagamento dos honorários advocatícios, quanto aos débitos fiscais dos 

anos 2012/ 2013 dos imóveis n° 121541 e 121546, bem como o pedido de 

desistência referente ao débito fiscal do ano 2010/2011 do imóvel n° 

102352, pela ocorrência do cancelamento, impondo-se desta forma 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 para os débitos fiscais dos 

anos 2012/2013 dos imóveis n° 121541 e 121546, em razão da parte 

devedora ter satisfeito a obrigação. Ademais, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, para os débitos fiscais do ano 2010/2011 do referido imóvel 

ante o cancelamento dos débitos pelo exequente.

 Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo, porém 

com as custas processuais a encargo do executado.

 Proceda-se o levantamento de penhora existente.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383643 Nr: 1156-15.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, WALDISNEI 

MORENO COSTA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402067 Nr: 12436-80.2015.811.0002

 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: LAUDICÉIA FERREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291585 Nr: 11316-07.2012.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3A INDUSTRIA MECANICA LTDA, MARTA LEAL 

ANTUNES, ALEXANDRE ALVES ANTUNES, ROMECY ALBERTO TOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evanilson Miguel de Souza 

Amorim - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442832 Nr: 8250-77.2016.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, MARCIO 

ZALEN VIEIRA, ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307806 Nr: 3747-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17.388, Carolina Erlma Pereira Schuck - OAB:13.195, 

Fernanda Brandão Cançada - OAB:14.488, Jorge Henrique Alves de 

Lima - OAB:18,636, Samira Pereira Martins - OAB:10.029, Saulo 

RondonGahyva - OAB:13.216

 Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para 

declarar desapropriada a área de 74,69 m² do terreno localizado na 

Avenida da FEB, s/nº, Bairro Manga, em Várzea Grande-MT, registrado 

sobre a matrícula n.º 72.659, do 1º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande, estipulando-se a título de indenização, o 

valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), bem como as benfeitorias 

com depreciação, no valor de R$ 11.621,29 (onze mil, seiscentos e vinte e 

um reais e vinte e nove centavos).Após a complementação do depósito 

dos valores acima mencionados pelo Requerente, o Requerido deverá 

apresentar as certidões positivas Federal, Estadual e Municipal, para o 

levantamento de 80% dos valores, uma vez que o Decreto Lei nº. 3.365/41 
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dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, preconiza em seu 

artigo 34 que o levantamento será deferido mediante prova da propriedade 

e da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado. 

Após, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como 

título hábil para a transferência de domínio às finalidades de interesse 

social propostas na desapropriação.Cumpridas as determinações acima, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, em consonância 

com o art. 487, inciso III, a do Novo Código de Processo Civil.Após, à 

Superior Instância para o reexame necessário da sentença.Deixo de 

condenar o Ente Público nas custas e despesas processuais por serem 

isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001.Transitada em 

julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302346 Nr: 23179-57.2012.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, GT ONE AUTO 

PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6.370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Vistos.

 Para fins de prosseguimento do feito, o requerido João Arcano Ribeiro se 

manifestou acerca das provas que pretende produzir, pugnando pela 

realização de prova pericial.

Defiro a realização de perícia.

Nomeio como perito judicial, PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO – 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MT 5670-D - ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO, 

877 – CENTRO – CEP. 78.020-000 – CUIABÁ-MT - 65-99982-5642 – email: 

eng.palmirofilho@gmail.com.

Intimem-se as partes, para, apresentar os quesitos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Apresentados os quesitos, intime-se o Perito Judicial (enviando-lhe cópia 

dos quesitos), para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 

(cinco) dias, a ser custeado pelo Requerido João Arcanjo Ribeiro.

 Homologada a proposta de honorários, intime-se o profissional para 

indicar data para realização dos trabalhos no prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, prazo hábil para a intimação das partes.

 Decorrido o prazo, intime-se o Perito Judicial para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo os quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos (caso sejam indicados) oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260040 Nr: 18560-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 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 

CPC, impulsiono estes intimando o advogado da parte autora, tendo em 

vista o CPF da Sra. BRIGIDA LEMES DE OLIVEIRA, está irregular junto a 

Receita, devendo regularizar o mesmo, afim de expedir o RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309090 Nr: 5081-87.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA, 

ADRIANA LOPES DE MORAIS, WILSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do a ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para restituir dos autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo 

em vista que se encontram com excesso de prazo para devolução, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 447997 Nr: 10923-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUE BOABAID, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, RONI JOSÉ BATISTA, DIEGO 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/MT, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - OAB:, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:MT 15.304, ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - 

OAB:16597/O, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 Vistos etc.

Intime o advogado subscritor da petição de fls. 3016/3024, para que 

esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se exercerá a defesa do réu 

Fernando também na ação penal, caso em que, no mesmo prazo, deverá 

atender a determinação de fl. 2989.

 Advirta o causídico que, em caso de silêncio, a defesa do réu Fernando 

prosseguirá patrocinada pela Defensoria Pública, a quem deverá ser 

aberta vista para manifestação conforme decisão de fl. 2989.

Sem prejuízo do acima exposto, diligencie-se o necessário para cumprir 

integralmente as decisões de fls. 2989 e 3004.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276193 Nr: 19613-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK CHARLLES OLIVEIRA, ERICK PEDRO 

DE CAMPOS, ADNEN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Intimar a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7474), defensora constituída 

pelo acusado Patrick Charlles Oliveira, para comparecer à audiência de 

instrução designada, conforme decisão de fls. 424, cujo teor é o seguinte: 

"VISTOS ETC. I- Designo o dia 19.02.2020, às 13:30 horas, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. II- Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca. III- Intimem-se os acusados, 

seus advogados, caso existente no feito, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso. IV- Se os réus 

estiverem presos, requisitem-se. V- Intimem-se as eventuais vítimas 

existentes no feito. VI- Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 Cod. Proc.: 306691 Nr: 2508-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GOMES DOS SANTOS, DENILSON 

INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/MT, EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB:10.274

 Desta feita, por não haver nos autos indícios sobre ocorrência de crime 

doloso contra a vida, de rigor a desclassificação do delito de tentativa de 

homicídio, para a figura típica do art. 129, caput, do Código Penal.Pelo 

exposto, infere-se que a conduta imputada ao acusado não se adequa ao 

delito de tentativa de homicídio qualificado, mas sim ao delito de lesão 

corporal leve, razão pela qual, DESCLASSIFICO o crime previsto no art. 

121, §2°, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para 

a figura típica descrita no art. 129, caput, do mesmo Codex e, por 

consequência, declino da competência no que se refere aos delitos 

conexos de furto e corrupção de menores.Por conseguinte, com 

fundamento no art. 419, caput, do Código de Processo Penal, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Feitos Gerais desta 

Comarca, para o processamento e julgamento do delito desclassificado, 

bem como dos com ele conexos.Transitada em julgado, encaminhem-se os 

autos à redistribuição.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 576660 Nr: 7640-07.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FELIPE DE ABRAÃO, LUÃ GOMES DE 

SANTANA SAN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119- OAB-MT

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita requerendo sua absolvição sumária.

II – O art. 397, do CPP, dispõe sobre as hipóteses em que o juiz deverá 

absolver sumariamente o Réu, quais sejam:

 “I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

 IV - extinta a punibilidade do agente.”

 III – Para que seja feito o exame de forma antecipada do mérito da ação 

penal, os pressupostos autorizadores da absolvição a que se refere o 

artigo citado devem estar presentes nos autos de forma incontestável, 

prescindindo até de produção probatória.

IV – A denúncia discorre sobre fatos que foram investigados no Inquérito 

que a embasa. Há prova suficiente da materialidade e indícios bastante de 

autoria, além da narrativa lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento 

da ação.

 V – Assim, não verifico nos autos elementos que me permitam uma 

análise antecipada do mérito, de maneira que entendo justificado o 

processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente.

 VI – Após, tendo em vista que o Réu apresentou Defesa Preliminar, não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução.

VII – Em face da certidão negativa de citação do réu ANDRÉ, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 590160 Nr: 14988-76.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID, CINTIA 

CRISTINA CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651/MT, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610 MT

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 04/03/2020, às 14h40min.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 457102 Nr: 15031-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO PEREIRA, RODNEY CORREA 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO 

- OAB:

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 03/03/2020, às 16 horas.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516634 Nr: 22618-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323OAB/MT

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 02/03/2020, às 14h40min.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576660 Nr: 7640-07.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FELIPE DE ABRAÃO, LUÃ GOMES DE 

SANTANA SAN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119- OAB-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): André Felipe de Abraão, Cpf: 03365967150, Rg: 

2159411-2 SSP MT Filiação: Antonio Coelho da Silva e Simone de Abraão, 

data de nascimento: 06/06/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , 

Endereço: Rua Alan Kardec, 320 (120), Bairro: Santa Izabel, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia André Felipe de Abraão e Luã Gomes de Santana San Martins 

como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do 

Código Penal. Por esta razão requer seja recebida e autuada a presente 
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denúncia, sejam os denunciados citados para que apresentem defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso os denunciados não sejam encontrados para serem citados nos 

enderços declinados nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão dos mesmos e, não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:(...)VII – Em face da certidão negativa de citação do 

réu ANDRÉ, bem como da informação de que ele não está preso em 

nenhuma das unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MARCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 585937 Nr: 12599-21.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Notifique-se o acusado (bem como o advogado, se tiver constituído), para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.06.

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.

Int. Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 576637 Nr: 7632-30.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON MATHEUS SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Atenda-se a cota ministerial de fls. 72.

Expeça-se mandado de notificação do acusado a ser cumprido no 

seguinte endereço: Rua Egito, Quadra 28, Casa 16, bairro Santa Fé, 

próximo ao Colégio Honoclito Leôncio, em Várzea Grande/MT.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 563248 Nr: 171-07.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição do veículo FIAT SIENA, cor branca, placa 

NIY-7689, com chave e documento CRLV, de um cartão da Caixa 

Econômica Federal e um molho de chave, formulado pela requerente 

SIMONE DA SILVA VIANA (fls. 77/83).

O Ministério Público opinou favoravelmente pela restituição, em razão da 

requerente ter demonstrado ser a legítima proprietária do veículo (fls. 

86/87).

Decido.

Constata-se pela documentação aportada às fls. 81/83, não haver dúvidas 

quanto ao direito suscitado pela requerente, notadamente, em razão da 

comprovação da propriedade do veículo apreendido.

Isto Posto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 86/87, nos 

termos do art. 120 do CPP, DEFIRO o pleito de fls. 77/83, determinando a 

devolução do veículo FIAT SIENA, cor branca, placa NIY-7689, com chave 

e documento CRLV, de um cartão da Caixa Econômica Federal e de um 

molho de chave a requerente, mediante as cautelas de praxe.

Notifique-se o acusado no endereço indicado pelo Ministério Público às fls. 

87.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 589457 Nr: 14587-77.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

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.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 580312 Nr: 9542-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BARCELOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré SIMONE 

BARCELOS DE MATOS, suficientemente qualificada nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da 

Lei n. 8.072/90 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 65, III, “d”, do 
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Código Penal.Passo a dosar as penasDas circunstâncias judiciais do art. 

59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos 

nada que revele o contrário.A quantidade expressiva da droga, que 

deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena 

base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para negar o 

benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração...., em 5 (cinco) 

anos, 7 (sete) meses e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias 

multas.Não há agravantes......Inexistindo nos autos quaisquer causas 

especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes 

acima. Embora a ré seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar 

superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, estabeleço o regime fechado 

para o início do cumprimento da pena em razão da hediondez do crime de 

tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime 

mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos 

elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado 

Juiz, e ainda, em função de que duas das circunstâncias preponderantes 

do art. 59 do Código Penal, qual seja, a natureza e quantidade da droga 

(art. 42 da Lei de Drogas), desfavorecem completamente à ré, o que 

autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inciso 

III do art. 59 do Código Penal.....Tendo em vista que a ré respondeu ao 

processo em prisão domiciliar, tendo comparecido a todos os atos do 

processo, defiro-lhe o direito assim continuar até a definitividade da 

sentença....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597813 Nr: 19164-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORMEDO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601049 Nr: 21088-47.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA FRANCO DE SÁ, SALOMÃO ARAUJO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMILLES EMANUELLY LIMA 

DE SOUZA - OAB:22.937/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela 

defesa do denunciado SALOMÃO ARAUJO DOS SANTOS, sob o 

argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão 

preventiva (fls.48/60). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção 

da prisão preventiva do indiciado ante a inexistência de qualquer mudança 

fática ou jurídica capaz de justificar a revogação do decreto cautelar (fls. 

67/68).Pois bem.Apesar dos fatos alegados pela defesa do acusado em 

seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver 

nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram 

aplicar-lhe aquela medida de coação.Ressalte-se que a medida cautelar foi 

fundamentada pelo d. Juiz Plantonista, conforme mídia audiovisual e termo 

de audiência às fls. 34, verificado os pressupostos da segregação 

preventiva, por seu binômio, materialidade e indícios de autoria e na 

garantia da ordem pública (CPP, art. 312), especialmente ante a gravidade 

concreta do fato e em decorrência da ficha criminal em desfavor do 

flagrado, inclusive possuindo condenação por crime patrimonial, revelando 

renitência na prática de conduta delitiva. Daí porque a medida excepcional 

se apresenta até o presente momento, como necessária e adequada ao 

caso, devendo ser mantida.Diante disso, tendo em conta a permanência 

dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os 

quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pleito de fls. 48/60, mantendo a prisão preventiva do indiciado 

SALOMÃO ARAUJO DOS SANTOS.

Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597335 Nr: 18889-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS, VICTOR 

CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luanna Luchoski Alves 

Izaias - OAB:26.427

 Intimação da advogada devidamente habilitada da decisão que segue: 

"Vistos.Pelo que se observa às fls. retro a Dra. Luana Luchoski de 

Medeiros na última audiência (10/12/2019) pediu vistas do processo para 

se inteirar do feito já que tinha sido constituída recente àquela data, bem 

como para se manifestar quanto ao aproveitamento de provas, o que foi 

deferido pelo juiz.Ocorre que até o momento a d. causídica não se 

manifestou quanto ao aproveitamento de provas e a audiência foi 

redesignada naquele ato para o dia 11/02/2020.Assim, para não acarretar 

prejuízo à instrução do processo, intime-se a defesa para que no prazo de 

24 horas manifeste-se no feito quanto ao interesse no aproveitamento de 

provas.Intime-se.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 587683 Nr: 13621-17.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB-MT 9372, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575323 Nr: 6955-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO DUARTE DE FIGUEIREDO, KETIMA 

LORRAYNE DIAS BOAVENTURA, WESLEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520971 Nr: 147-08.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOILSON ROBSON SANTOS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue 

"Vistos etc,Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto 

pelo réu VADOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (fls. 125/126), 

pois tempestivo conforme certidão e fls. retro.Intime-se o apelante para 

apresentar suas razões, após o Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões.Ademais, proceda-se a Gestora Judiciária na forma 

prevista no art. 346 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.Feito isso, subam os autos 

para apreciação do E. Tribunal de Justiça.Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72721 Nr: 9310-08.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILCIENE MARGARIDA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Interrogatório no dia 17 de Março de 2020, às 17h00min, no fórum 

desta Comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586531 Nr: 12982-96.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO VIEIRA JUNIOR, MIELLY 

MIRIAM CAMPOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMILES EMANUELLY LIMA 

DE SOUZA - OAB:22.976/O

 DRA. TAMILES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - OAB/MT 22.976/O, para 

no prazo legal, juntar aos autos o comprovante de depósito no valor de R$ 

998,00 (novecentos e noventa e oito reias), referente a fiança.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 545133 Nr: 12425-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CRISTIANO LEMES BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os argumentos trazidos pelo Advogado do acusado ENIO CRISTIANO 

LEMES BARACAT em sua resposta à acusação (erro de tipo) se 

confundem com o próprio mérito da ação penal e somente poderão ser 

avaliados após a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 12/FEV/2020 às 14h00.

 INTIMEM-SE o réu, a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 06 

e 59), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545133 Nr: 12425-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CRISTIANO LEMES BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445-105

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO ENIO CRISTIANO LEMES BARACAT, 

Dr. PAULO RICARDO GODOY - OAB/MT 21.445, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 12.02.2020 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 25300-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEY DA SILVA LOPES, WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS, ELVIS BRUNO DA COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O, JOAQUIM JOSE 

ABINADER GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com suporte no art. 386, inciso VII, 

do CPP, ABSOLVO os acusados WALDISNEY DA SILVA LOPES, WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS e ELVIS BRUNO DA COSTA 

MORAES.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS imediatamente em liberdade, se por outro motivo 

não tiver que permanecer preso.Após o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE as anotações de praxe e baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, os acusados, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600318 Nr: 20699-62.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:MT/18.335

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MARCIO LEMOS DA SILVA, Dr. 

ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB/MT 18.335, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 11.02.2020 ÀS 16H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490428 Nr: 8277-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE FIGUEIREDO 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DAS CHAGAS DE 

FIGUEIREDO PAIVA, Rg: 2.087.884, Filiação: Maria do Socorro Pinto Paiva 

e Antonio dos Santos de Figueiredo, data de nascimento: 03/12/1985, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, casado(a), operador de sala de 

máquinas, Telefone 99322-1566. 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: Por todo o exposto, defiro o pedido de restituição de coisas 

apreendidas (fls. 105/108), consistentes nos objetos descritos nas fls. 23, 

em favor do réu, com fulcro no artigo 120, “caput” e §3º do Código de 

Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

FRANCISCO DAS CHAGAS DE FIGUEIREDO PAIVA, vulgo “CHIQUINHO”, 

filho de Antônio dos Santos, com fulcro no artigo 147, “caput”, c/c o artigo 

61, inciso II,alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7º, inciso 

II, da Lei n. 11.340/2006.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do 

Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO 

CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, CP)Na primeira fase da 
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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 

Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Assim, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE 

DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou 

minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 

(UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.No 

presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de Justiça por 

meio do julgado e da Súmula n. 588, respectivamente, ipsis litteris: 

“incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011, grifos 

nossos).“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.Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, nos moldes doartigo 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.Determino a Senhora Gestora Judiciária que antes de entregar o 

Cartão Bradesco ao réu verifique se o mesmo é o titular, e sendo deverá 

proceder a sua entrega, entretanto, caso não esteja em nome do réu, 

deverá o réu ser intimado para informar o endereço do titular do cartão, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Transitada em julgado e permanecendo inalterada 

está decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1.Expeça-se 

ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil 

de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado, nos moldes do 

artigo 1.555 da CNGC/TJMT.INTIMEM-SE o réu para que compareça na 

secretaria desta Especializada com o intuito de retirar os objetos 

apreendidos de fls. 23, os quais deverão ser entregues mediante Termo 

nos autos. INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 

n. 11.340/2006), o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública a 

respeito desta sentença.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria 

Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e 

intime-se. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2019. Eduardo Calmon de 

Almeida Cézar Juiz 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, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460105 Nr: 16565-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTH DEVEAUX FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

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

 INTIMAÇÃO para o advogado Letícia Pereira, OAB/MT 18291, para 

comparecer na audiência designada para o dia 19 de Março de 2020 às 

15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383051 Nr: 765-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJDSR, VLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 765-60.2015.811.0002 Código 383051

ESPÉCIE: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

 PARTE RÉQUERIDA: KEILLA RAMOS DE SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, na forma do artigo 485,III NCPC, pois se encontra abandonado 

por mais de trinta dias, devendo para tanto apresentar alegações finais.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO 

DE PÁTRIO PODER com PEDIDO DE LIMINAR, proposta por MARIA JOSÉ 

DA SILVA RODRIGUES. Atualmente em lugar incerto e não sabido, em face 

de KEILLA RAMOS SOUZA, cujo objeto da demanda é a adoção do infante 

J.P.R de S. Após várias tentativas de Citação infrutíferas e da ausência de 

outros endereços nos Cadastros do autor para tentativa de localização do 

réu, extrai-se o presente Edital conforme certidão de fls 369 dos autos.

 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, LÚCIA REGINA 

MELIM SAIVA, digitei.

Várzea Grande - MT, 28 de janeiro de 2020.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 606120 Nr: 1336-55.2020.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARTUR DE LIMA - 

OAB:26559

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, indefiro a revogação da internação provisória já 

decretada nos termos e pelos próprios fundamentos da r. decisão de fls. 

24, acrescida ao fato de que as vítimas ainda não foram ouvidas em Juízo 

e, quanto ao atendimento médico necessário do adolescente, nos termos 

do artigo 50 da Lei nº 12.594/2012, não há qualquer informação acerca da 

eventual impossibilidade do atendimento do representado na Unidade para 

a qual será encaminhado para cumprimento da internação provisória, a 

qual deverá o disposto nos artigos 94, 124 e 125, todos do ECA. Em 

segundo lugar, nos termos do artigo 186, § 3º, do ECA, sai o Advogado 

devidamente intimado para apresentação de defesa prévia e rol de 

testemunhas no prazo de 03 (três) dias, designando desde logo audiência 

de instrução para o dia 05/02/2020, às 14h30min. Sem prejuízo, 

proceda-se à realização de estudo psicossocial com o representado e 

sua família no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Notifiquem-se as 

testemunhas arroladas na representação e as eventualmente arroladas 

pela defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, requisitando-se o adolescente.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino Martinelli, 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.
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Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 536205 Nr: 7934-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJDS, LSDS, LGDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJDS, JBAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Caroline Herani 

Wendpap - OAB:18993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de decretar a 

destituição dos réus Daiane Cristina José da Silva e João Batista Antônio 

Moreira do poder familiar do infante Luiz Gabriel da Silva Moreira, o que 

faço com fulcro no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

artigo 1.638 do Código Civil, bem como para o fim de conceder à Sra. 

Lusinete Souza da Silva e ao Sr. Ronivaldo José da Silva a adoção do 

referido infante, atribuindo aos adotantes todos os direitos e obrigações 

daí decorrentes e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil competente para 

proceder ao cancelamento do registro de nascimento original do adotando, 

bem como para inscrever a presente sentença, da qual não se fornecerá 

certidão e, ainda, para que expeça novo assento de nascimento, 

consignando o novo nome do adotando Luiz Gabriel da Silva, da mãe 

Lusinete Souza da Silva, do pai Ronivaldo José da Silva e dos avós 

maternos e paternos (fls. 25) observando-se, no mais, o disposto no 

artigo 730 da CNGC . Sem prejuízo, remetam-se os autos à equipe técnica 

deste Juízo para que proceda à inclusão da infante no Sistema Nacional 

de Adoção e Acolhimento (SNA), procedendo à vinculação do infante aos 

adotantes e, após, incluir a presente sentença de adoção, nos termos do 

artigo 767 da CNGC . Processo isento de custas e emolumentos, na forma 

da lei (artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90). Tudo cumprido, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Sentença publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ Fernanda 

Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Carlos José Rondon Luz Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 579086 Nr: 8883-83.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICCC, RLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clariana Z. Barão - OAB:14955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 48, nos termos do § 1º do artigo 

485 do Código de Processo Civil , intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar a presente ação sob pena 

de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo entender que houve 

desistência e/ou abandono, com a consequente extinção do feito nos 

termos do artigo 485, incisos III e/ou VIII, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

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: 1002848-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002848-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARILZA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDEILSON ALVES 

SANTOS 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: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (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: 1002851-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA SILVA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002851-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CONCEICAO DA 

SILVA BESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIR BLEMER DE 

CARVALHO, SONIA MARIA HOFMAN POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020 (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: 1002862-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002862-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA CREUZA 

RIBEIRO DOS SANTOS 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: 03/03/2020 Hora: 16:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1002866-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002866-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

RAMOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1002876-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINA QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002876-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CEZINA QUEIROZ 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1002881-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002881-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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 Data: 04/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1002884-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002884-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAZARO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEPHANIE PAULA 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: 03/03/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1010457-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010457-27.2019.8.11.0002 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) parte requerida, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso inominado ID 28589344, no prazo 

de 10 (dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 30/01/2020 10:35:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002896-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REU)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002896-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GREICE FATIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA POLO PASSIVO: ASSURANT SEGURADORA 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 Data: 03/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1013182-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHIANELLY SANTOS TOLENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013182-86.2019.8.11.0002 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) parte requerida, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso inominado ID 28588954, no prazo 

de 10 (dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 30/01/2020 10:44:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012213-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012213-71.2019.8.11.0002 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) parte requerida, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso ID 28599564, no prazo de 10 

(dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 30/01/2020 10:48:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013364-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013364-72.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso inominado ID 28600395, no prazo 

de 10 (dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 30/01/2020 10:51:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (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. 1002916-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

DA SILVA 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: 

05/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1002919-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002919-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1002921-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ESPIRITO SANTO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SANTIAGO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002921-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO ESPIRITO SANTO MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALE ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: JOSE FRANCISCO SANTIAGO 

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: 04/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1020245-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL 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: 

1020245-65.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

03/03/2020 Hora: 17:25 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 30/01/2020 11:50:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA 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. 1002930-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDERSON 

PEREIRA 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 Data: 04/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1010756-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAINE DAIELE DA MATA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010756-04.2019.8.11.0002 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) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

MT14994-A , 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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 13:09:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010451-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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AVELINO DOMINGOS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1010451-20.2019.8.11.0002 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) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 13:38:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014901-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. C. (REQUERENTE)

I. F. C. (REQUERENTE)

EDSON PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MARIA JOSE PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014901-06.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A , para, 

querendo, apresentar recurso sentença retro, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 30 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 30/01/2020 14:09:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007254-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/09/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012128-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARIA MAGALHAES DE CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012128-85.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - 

MT2854/B, 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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 14:45:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PACHECO DA SILVA MACEDO (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)

 

PROCESSO n. 1002964-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGINA 

PACHECO DA SILVA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1011154-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RENY GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1011154-48.2019.8.11.0002 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) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 14:56:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014199-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEN HEIDE MEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007636-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILDILLA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/12/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013794-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BASQUERA (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016795-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/12/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016159-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 02/12/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009677-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (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))

 

Processo n. 1009677-87.2019.8.11.0002 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) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A, 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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 15:00:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015492-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXELY MARIA DAS NEVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1015492-65.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 11/11/2019 18:25:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016489-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1016489-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/12/2019 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 14/11/2019 16:07:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATISTE & CATISTE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PIAU DE LIMA MAITELLI (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAITELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 03/10/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009558-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SARAIVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 17/10/2019 17:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013895-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GUIMARAES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1013895-61.2019.8.11.0002 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, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 

15:11:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002978-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEI 

SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1012851-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERCINEIA MARIA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013206-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASPAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 24/10/2019 13:55 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALI RAIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014709-73.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 28278615, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 30/01/2020 15:25:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012341-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO SOUSA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 19/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007718-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002983-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRAZIELLA 

ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS 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: 04/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(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: 1014617-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VERAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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. 1014617-95.2019.8.11.0002 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, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 

15:32:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010723-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE MATHEUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017653-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MARIA PONCE FELIX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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))

 

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: 

1017653-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/12/2019 Hora: 16:00 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

22/11/2019 13:43:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012866-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012866-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-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, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 15:55:39

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007377-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007377-55.2019.8.11.0002 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) EXEQUENTE: 

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - MT16279-O, PATRICIA 

DE OLIVEIRA GONCALVES - MT14645-O, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28646768. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 30/01/2020 15:59:33

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016066-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA PEREIRA DE MORAES FRANCA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1016066-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28645373. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 30/01/2020 16:01:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012713-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LO SANTANA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/11/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008066-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)
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LUCIA MARIA ROMARIZ SILVERIO (REQUERIDO)

A.L. IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008066-02.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

ROGERIO PERES BANDEIRA - MT17523-O , para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28644483. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 30/01/2020 16:05:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002990-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARMEM LUCIA 

DA SILVA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDEIR DA 

SILVA NEVES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005742-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEXSANDER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1005742-39.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28643519. Bem 

como para ciência do cancelamento da audiência anteriormente 

designada. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 16:08:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/12/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013319-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013319-68.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: CAUE 

TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 

16:19:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016458-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016458-28.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: YURI 

ALAGUES BENDO - MT21448/O , no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID. 28195924, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 16:23:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002919-58.2020.8.11.0002 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, haja vista o documento apresentado estar com 

data de 2018, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 30/01/2020 14:47:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002916-06.2020.8.11.0002 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, haja vista o documento apresentado estar com 

data de 2018, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 30/01/2020 14:50:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1002995-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO 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 II Data: 04/03/2020 Hora: 14:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (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: 1020412-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVANE TAQUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020412-82.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

30/01/2020 16:26:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011038-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1011038-42.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA SANTANA 

PARTE RÉ: LOJAS RENNER S.A SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais. A parte autora 

relatou que no dia 12/06/2019, por volta das 15:48h, efetuou a compra, no 

estabelecimento da requerida, de 01 (uma) camisa manga curta (viscose 

floresta), no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos), 01 (uma) camisa (voal estampado flame floral), no valor de R$ 

119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), e 01 (uma) Bermuda 

jeans slim Ibiuna, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 

centavos), para seu irmão, mas posteriormente percebeu que estava 

faltando uma peça, uma camisa curta viscose floresta. Relatou que voltou 

a loja com a nota fiscal, mas não lhe entregam a peça, e, ainda, lhe 

trataram de maneira arrogante e com indiretas insinuando que a parte 

autora queria dar o golpe. Nos relatos a parte autora disse que foi vítima 

de preconceito racial, e sua honra teria sido maculada. Alegou que 

solicitou as imagens do estabelecimento para provar que não teria levado 

a camisa, mas as imagens foram negadas. A autora declarou que tentou 

resolver o impasse na via extrajudicial por intermédio do PROCON, que na 

ocasião as gravações do momento da compra foram apresentadas, que 

mediante as gravações ficou provado a não entrega de uma peça 

adquirida. A parte ré apresentou contestação, defendeu que entregou 

todas as peças, afirmou inexistir ato ilícito e pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC Mérito A controvérsia dos autos está em definir se houve vício no 

serviço prestado pela parte requerida, especificamente se houve entrega 

de uma peça de roupa (camisa curta viscose floresta) adquirida pela parte 

autora no estabelecimento da ré. Constata-se do vídeo, juntado pela parte 

autora no id. 22935073, que é possível verificar que as três peças foram 

entregues a parte autora, assim os fatos narrados na inicial não 

correspondem com a realidade. Observa-se que as provas juntadas pela 

parte autora se contrapõem aos fatos narrados. A fim de reforçar a 

inexistência de ato ilícito foi juntado pela parte requerida a gravação 

completa, a qual prova mais uma vez a entrega das peças. O fato de 

existir uma camiseta na cadeira igual a que a parte autora adquiriu não é 

relevante, pois o primeiro vídeo prova que as três peças foram entregues. 

Ademais, a segunda gravação é posterior a compra realizada pela parte 

autora. Sabe-se que em lojas de departamento há grande quantidade de 

peças iguais, fica evidente, portanto, que a parte autora criou uma 

situação para lhe ensejar enriquecimento sem causa. A parte requerida 

agiu no exercício regular de um direito ao negar a entrega de uma nova 

peça. Não houve falha na prestação do serviço, não houve ato ilícito, nem 

mesmo preconceito conforme tentou convencer a parte autora, assim, é 

indevida a reparação por danos morais. 3.DISPOSITIVO Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzida na inicial. Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA SOARES MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)
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ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CONSUL DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002998-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSARIA 

SOARES MERQUIADES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR 

COSTA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1010723-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE MATHEUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO NÚMERO: 1010723-14.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

WAGNER JOSE MATHEUS JUNIOR PARTE RÉ: SAGA PANTANAL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA SENTENÇA Trata-se de ação de 

restituição com indenização por danos morais. Fica dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A questão controvertida 

principal é saber se houve vício na prestação do serviço. Denota-se que a 

parte autora não provou a existência de falha na prestação do serviço, 

porquanto não há nenhum documento ou interesse em realização de oitiva 

de testemunha para provar que a ré teria condicionado a entrega do 

produto a um pagamento suplementar não informado na data do pedido da 

peça do automóvel. Ou seja, não há elementos que atestem que a ré teria 

exigido saldo remanescente para retirada da peça. Outrossim, observa-se 

que a peça foi solicitada em 2017, e não há nos autos qualquer documento 

que comprove que a parte autora teria comparecido ao estabelecimento da 

requerida para retirar a peça ou solicitar reembolso por arrependimento. 

Ademais, embora a parte autora tenha se arrependido quanto a aquisição 

do produto não faz jus ao reembolso, vez que adquiriu a peça em loja 

física e a requerida teve ônus financeiro ao comprar a peça para revender 

a parte autora. Salienta-se que a inversão do ônus da prova, forte no art. 

6º , VIII, do CDC, não é automático, também não desonera a parte autora 

de comprovar ainda que, minimamente, o fato constitutivo do direito 

alegado. Dessa forma, não provada a existência de ato ilícito fica afastado 

o dever de indenizar. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela 

revogação dos efeitos da liminar e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011400-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011400-44.2019.8.11.0002 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: ELLEN 

CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 16:40:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009806-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ONILTO BRAGA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY KELLY VERAS DE CARVALHO OAB - TO8828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009806-92.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

30/01/2020 14:19:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017643-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUIZ LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017643-04.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - MT0011130A , para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar acerca da AR negativo ID. 27850160, informando o 

endereço atualizado e completo do reclamado, tendo em vista que consta 

no AR que não existe o nº, sob pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 

30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 30/01/2020 16:44:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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: 
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1015697-94.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28612398, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 30/01/2020 14:46:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015705-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1015705-71.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao ID 28612405, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 30/01/2020 14:49:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012970-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ADNO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012970-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADAO ADNO DUARTE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminares - Da 

necessidade de comparecimento da parte autora Deixo de analisar tendo 

em vista que a parte autora já compareceu em audiência conciliatória. - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. Mérito Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou 

de comparecer à audiência no ID 27351030, 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 audiência 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. Sustenta a parte requerente ADÃO 

ADNO DUARTE que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$200,71, no entanto, desconhecia o 

débito e que “Fica evidenciado que o Requerente e a Requerida mantêm 

uma relação de consumo. Entretanto, a Reclamada, aproveitando-se desta 

situação legal impõe o Reclamante uma vantagem manifestamente 

excessiva buscando obter para si um lucro ilegal as expensas de uma 

cidadã, razão pela qual dever se aplicada ao presente caso a 

responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova”. sic O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi 

acostado pela requerida no ID 26179870 contrato de abertura de conta e 

contratação de serviços e produtos assinados pela parte autora e cópia 

dos documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte 

requerente não apresentou impugnação. 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. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 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 
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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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007570-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1007570-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID28581913, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 18:04:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015958-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA (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))

 

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: 

1015958-59.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28618345, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 30/01/2020 14:51:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017055-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1017055-94.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28634873, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018585-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ROCHA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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: 

1018585-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

30/01/2020 16:52:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016487-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS 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: 

1016487-78.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

30/01/2020 15:31:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-08.2019.8.11.0002

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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007930-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C G FELICIO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS GILBERTO FELICIO OAB - 523.334.001-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 27/09/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: 

1002978-46.2020.8.11.0002 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, haja vista o documento apresentado estar com 

data de 2016 e colacionar aos autos procuração com data de emissão, 

conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

30/01/2020 15:51:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014842-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (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: 

1014842-18.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

30/01/2020 17:15:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011436-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011436-86.2019.8.11.0002 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 - SP128341-A, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 17:20:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013344-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE OLIVEIRA (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:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (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: 

1013344-81.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28653557, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 30/01/2020 17:01:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015391-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAIKON DE SOUZA MAGALHAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015391-28.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: 

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - MT26079/O, para 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 17:21:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALEXANDRINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1016424-53.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JULIGREISO 

REIS LINO - MT0016750A, 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, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 17:33:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003006-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GONCALINA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003006-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FATIMA 

GONCALINA SILVA DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (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: 1015433-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015433-77.2019.8.11.0002 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: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-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, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 

17:34:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011807-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1011807-50.2019.8.11.0002 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) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-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, 30 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/01/2020 17:36:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016485-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1016485-11.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.232,13 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA Endereço: rua zequinha de 

abreu, s/n, (LOT JD IMPERADOR), jardim costa verde, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A 

Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - 

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

16/12/2019 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 14 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009407-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009407-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - SP170025-O, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 28632996, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 30/01/2020 17:38:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013849-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALINY DIAS TABORDA DE PADUA (REQUERENTE)

JOHNEY SANTANA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA DANIELLI RONDON OAB - MT26583/O (ADVOGADO(A))

BARBARA VITORIA MURTA OAB - MT26519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 
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1013849-72.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2019 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente 13/11/2019 15:03:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016224-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1016224-46.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 25/11/2019 14:50:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017887-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1017887-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/12/2019 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

21/11/2019 15:48:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014986-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VAILANT RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1014986-89.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 30/01/2020 17:52:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007991-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007991-60.2019.8.11.0002 Intima-se as partes do retorno dos autos da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para manifestar o que entender 

de direito, no prazo de 5(cinco) dias. Assinado eletronicamente 

30/01/2020 16:48:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACEDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELLI & CASTELLI 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: 

1002461-41.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

30/01/2020 16:09:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015679-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA 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: 

1015679-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

30/01/2020 18:07:00

Intimação 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)

 

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: 

1007080-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

30/01/2020 18:09:48
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/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 Processo: 

1001060-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em petição de id. 28580424, a parte autora novamente 

noticia o descumprimento da liminar, alegando que o fornecimento de 

energia continua suspenso até a presente data, ou seja, mais de 15 dias 

após o deferimento da medida liminar. Compulsando os autos, verifica-se 

que houve duas decisões determinando o restabelecimento dos serviços 

(id. 28005195 e 28266060), inclusive com a aplicação de multa diária. 

Todavia, a distribuidora informa que cumpriu a medida limiar na mesma 

data em que foi intimada, religando a energia em 14/01/2020, às 21h45 (id. 

28501533). Deste modo, ante a controvérsia nos fatos narrados, 

DETERMINO a expedição de mandado de constatação, devendo o oficial 

de justiça verificar se há fornecimento de energia na residência da autora, 

bem como se a unidade consumidora UC nº 6/626291-9 está devidamente 

instalada naquele local ou, sendo outra, informar o número. Com a 

informação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se com urgência. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002884-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002884-98.2020.8.11.0002. AUTOR: LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

MATA REU: 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, cópia do histórico de consumo e do 

histórico de pagamento, referente aos últimos 12 (doze) meses (art. 320 

do CPC), bem como informe a data em que houve a suspensão do 

fornecimento de energia. Informo que os documentos supracitados podem 

ser retirados pela internet, no site da reclamada, ou pessoalmente em uma 

das agências de atendimento. 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 audiência 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. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002810-44.2020.8.11.0002. AUTOR: VALDEVINO DOS SANTOS ALVES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte requerente 

informa ser possuidora da unidade consumidora UC 6/2641734-5 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, após 

uma inspeção da reclamada, recebeu duas faturas no valor de R$ 424,96 

e R$ 273,87 referente a recuperação de consumo, cujos débitos não 

reconhece. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, 

inclusive perante o Procon, todavia, não obteve êxito. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de impedir que a requerida 

realize o corte no fornecimento de energia da unidade da requerente, bem 

como determinar à requerida que se abstenha de inscrever o nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito. Em análise da documentação 

juntada na inicial, verifica-se que há decisão favorável ao reclamante no 

Procon. Ademais, a parte autora não apresentou cópia das faturas que 

entende indevidas, apenas indiciou valores que supostamente seriam de 

recuperação de consumo. Como se não bastasse, em consulta ao 

histórico de contas da unidade consumidora não constam faturas 

suscitadas, além disso, há o regular pagamento das contas de energia, 

inclusive com suposto parcelamento do débito discutido, conforme segue 

abaixo: Unidade: 6/2641734-5 MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR 

VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO JAN 2020 29270996 

R$ 168,95 17/01/2020 PENDENTE DEZ 2019 28050790 R$ 174,94 

18/12/2019 PAGO NOV 2019 26832622 R$ 304,22 18/11/2019 PAGO OUT 

2019 6463890 R$ 85,66 31/01/2020 PENDENTE OUT 2019 6463889 R$ 

85,66 28/02/2020 PENDENTE OUT 2019 6463888 R$ 85,66 31/03/2020 

PENDENTE OUT 2019 6463887 R$ 85,66 30/04/2020 PENDENTE OUT 2019 

6463886 R$ 85,66 31/05/2020 PENDENTE OUT 2019 6463885 R$ 85,66 

30/06/2020 PENDENTE OUT 2019 6463884 R$ 85,66 31/07/2020 PENDENTE 

OUT 2019 6463883 R$ 85,66 31/08/2020 PENDENTE OUT 2019 6463882 

R$ 85,66 30/09/2020 PENDENTE OUT 2019 6463881 R$ 85,62 31/10/2020 

PENDENTE OUT 2019 25617255 R$ 462,63 17/10/2019 PAGO SET 2019 

24397948 R$ 459,26 18/09/2019 PAGO AGO 2019 23179158 R$ 257,60 

20/08/2019 PAGO JUL 2019 21960978 R$ 118,42 18/07/2019 PAGO JUN 

2019 20746799 R$ 165,02 18/06/2019 PAGO MAI 2019 19533742 R$ 

186,30 17/05/2019 PAGO ABR 2019 18321516 R$ 188,19 17/04/2019 

PAGO MAR 2019 17110136 R$ 51,46 19/03/2019 PAGO FEV 2019 

15902231 R$ 66,13 15/02/2019 PAGO Deste modo, ante a ausência de 

verossimilhança nas alegações, INTIMO a parte autora para EMENDAR a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC, devendo esclarecer os fatos narrados na inicial, bem como 

juntar aos autos cópia integral das faturas questionadas (art. 320 do CPC). 

A não apresentação dos documentos 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 audiência 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, retornem os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI NOGUEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003013-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

NOGUEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011783-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DANIELLE FONTES (INTERESSADO)

CARLOS JOSE STORKI DE DEUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011783-22.2019.8.11.0002 Reclamantes: Bruna Danielle 

Fontes (1ª Autora) e Carlos José Storki de Deus (2º Autor) Reclamada: 

Movida Locação de Veículos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

apesar de os Reclamantes, em sessão conciliatória, terem 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 pelos 

Postulantes e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Das preliminares: - Da indevida concessão do benefício da 

gratuidade da justiça: Com a devida vênia às considerações preliminares 

apresentadas pela empresa Ré, tenho que as mesmas devem ser 

refutadas, pois, segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). A meu ver, se 

a Reclamada defende a necessidade de rejeição do pedido de assistência 

judiciária formulado pelos Reclamantes, cabia à própria Locadora Ré 

apresentar a este juízo alguma prova passível de afastar o entendimento 

acerca da condição de miserabilidade jurídica dos Demandantes, o que, 

definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Registra-se que, 

independentemente da concessão do pedido de assistência judiciária, 

dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da litigância de má-fé: Ainda como matéria preliminar, a 

Reclamada sustentou que os Reclamantes promoveram uma alteração da 

verdade dos fatos, motivo pelo qual, pugnou para que os mesmos fossem 

condenados nas penas de litigância de má-fé. Por entender que os 

argumentos apresentados pela Reclamada estão concatenados ao mérito 

da lide, postergarei a análise da preliminar em debate. Do mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 13/11/2018, reservou 

um veículo na Locadora Ré, no intuito de utilizá-lo para trabalhar como 

motorista de Uber. O Autor esclareceu que, na data de 16/11/18, retirou o 

veículo (HB20 – Placa: QNZ-6579) no valor mensal de R$ 1.560,14, tendo 

ficado acordado (mediante contrato) que a devolução ocorreria no dia 

16/12/2018 às 19h. O Postulante relatou que, na data de 16/12/2018, 

renovou o contrato para fins de utilizar o veículo por mais 30 dias, todavia, 

na data de 14/01/2019, em decorrência de um assalto, o bem foi roubado. 

O Demandante alegou que, após ser libertado pelo assaltante, contatou a 

polícia e a Reclamada a fim de que fosse iniciada a busca pelo veículo. O 

Postulante destacou que, apesar de ter seguido os procedimentos da 

Reclamada para acionamento do roubo, lhe foi direcionada uma cobrança 

indevida de valores (R$ 5.691,69), os quais não lhe foram informados no 

momento da contratação. O Reclamante frisou ainda que, apesar de ter 

tentado resolver a questão administrativamente junto ao PROCON, não 

obteve êxito. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, os Reclamantes ingressaram 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada esclareceu que os Autores locaram da empresa um 

veículo HB20 (Placa: QNZ-6579) pelo período de 16/12/2018 a 15/01/2019, 

bem como, que ficou acordado entre as partes o pagamento de R$ 

1.520,94 pela locação (sendo R$ 1.075,44 referente às diárias da locação; 

R$ 148,50 de proteção de terceiros e ainda, R$ 297,00 referente à 

proteção básica). A Ré destacou que, além disso, ficou estipulado o valor 

de R$ 6.000,00 referente à Coparticipação de Proteção Básica em casos 

de roubo, furto ou PT do veículo. A Reclamada sustentou que, em razão 

do roubo noticiado pelos Reclamantes, lançou a cobrança dos valores que 

se encontraram em aberto (representados pelo montante de R$ 7.912,64), 

contudo, os Autores promoveram o pagamento de apenas R$ 2.220,95 

(R$ 220,94 em espécie; R$ 1.300,00 mediante cartão de débito e R$ 

700,01 por meio de cartão de crédito), restando um saldo devedor de R$ 

5.691,69. A Demandada relatou que a “Proteção Básica” é uma faculdade 

disponibilizada aos locatários para, mediante pagamento de um valor 

específico, limitar a responsabilidade indenizatória dos mesmos em caso 

de eventual infortúnio (roubo, furto, acidentes ou PT) e ainda, que a 

cobrança era de pleno conhecimento dos Postulantes. Por fim, a 

Reclamada teceu algumas considerações acerca da regularidade da 

cobrança e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

23916253 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor dos Reclamantes. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que 

o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Consoante se 

extrai do instrumento contratual apresentado pela empresa Ré (o qual, 

apesar de ter sido emitido em nome do 2º Reclamante, foi devidamente 

assinado por sua esposa, ora 1ª Demandante, pois, a mesma figurava 

como responsável financeira do contrato), os Reclamantes aderiram a 

locação de um automóvel (HB20 – Placa: QNZ-65779) pelo período de 

16/12/2018 a 15/01/2019, bem como, anuíram com a contratação de 

serviços adicionais de proteção (básico mensal e terceiros mensal) e 

ainda, detinham conhecimento acerca dos valores de coparticipação 

correspondentes à cada uma das proteções contratadas. Segue abaixo 

transcrita a cláusula 7ª do contrato firmado entre as partes (o qual, reitero, 

foi assinado pela 1ª Reclamante): “CLÁUSULA 7ª: O LOCATÁRIO, 

USUÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL E O RESPONSÁVEL FINANCEIRO se 

obrigam, solidariamente, pelo pagamento de todos os valores decorrentes 

da locação, bem como declaram ter prévio e pleno conhecimento dos 

valores aplicados, tais como, às Diárias, Coparticipações, Proteções 

Contratadas, Taxas de Locação, Horas Extras, combustível, Taxa de 

Retorno, quando aplicável, e acessórios.”. (Destaquei). Da exegese do 

instrumento contratual firmado entre as partes, especificamente no campo 

“Proteção e Cobertura”, verifica-se que a coparticipação referente à 

“Proteção Básica para Roubo, Furto ou PT” é representada pelo montante 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pg. 5 do contrato juntado pela parte autora 

- id. 23441872. A meu ver, caso não concordassem com a referida 

disposição, os Postulantes sequer teriam se submetido a qualquer 

contratação. Ademais, não se pode olvidar que o serviço que o 

Reclamante se prestou a realizar (motorista de UBER) conserva certa 

periculosidade (especialmente por transportar diariamente pessoas das 

mais diversas índoles) e, conseguintemente, inspira maiores precauções. 

Entendo que, se os Postulantes não detivessem plena ciência acerca das 

vantagens que as proteções (comprovadamente contratadas) poderiam 

vir a lhes proporcionar, bastava aos mesmos se insurgirem previamente 
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no momento em que o vínculo foi firmado, pois, a simples análise do 

instrumento contratual demonstra que a contratação das proteções não é 

obrigatória. Por mero amor à fundamentação, tenho que a contratação das 

proteções alhures mencionadas só trouxe vantagens aos Reclamantes, 

pois, caso contrário, em vez de promover o pagamento do valor 

correspondente “apenas” à coparticipação, certamente haveriam de arcar 

com o valor correspondente ao automóvel furtado. In casu, restando 

incontroverso o roubo do qual o 2º Reclamante foi vítima, bem como, 

considerando a expressa previsão contratual e o pleno conhecimento do 

mesmo acerca do valor cobrado pela coparticipação relacionada ao 

mencionado infortúnio, tenho que a cobrança realizada pela empresa Ré 

não se encontra maculada por qualquer abusividade (como 

infundadamente quiseram fazer prevalecer os Autores), mas sim, reflete o 

apenas o exercício regular de um direito (artigo 188, I, do Código Civil). De 

suma importância alvitrar os Reclamantes acerca do que resta disposto no 

artigo 422 do Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé.”. Consoante alhures mencionado, as 

provas apresentadas pela Reclamada demonstraram cristalinamente que 

os Demandantes, ao aderirem ao contrato de locação, detinham ciência 

acerca de suas obrigações, principalmente no tocante a necessidade de 

pagamento do valor proveniente de eventual coparticipação (no caso de 

eventual roubo, o valor de R$ 6.000,00). A meu ver, o fato de terem 

negado o desconhecimento dos valores cobrados, bem como, que os 

mesmos se revelam abusivos, apenas demonstra que os Reclamantes 

tenham se esquivar, de forma totalmente infundada (haja vista que tais 

alegações não detém a menor credibilidade quando confrontadas com o 

instrumento contratual anexo aos autos), de suas responsabilidades. 

Outra questão que compromete o alicerce da frágil e confusa exposição 

fática inaugural reside no fato de que os Reclamantes, após noticiarem o 

roubo do veículo objeto da locação, não só tomaram conhecimento acerca 

do valor total da dívida devida à Demandada (R$ 7.927,49), como também, 

promoveram o pagamento da importância de R$ 2.220,95 (sendo R$ 

220,94 em espécie, bem como, R$ 1.300,00 mediante cartão de débito e 

ainda, R$ 700,01 por meio de cartão de crédito) e ainda, foram 

cientificados acerca do saldo devedor pendente de adimplemento (R$ 

5.691,69). Com o protocolo da contestação, cabia aos Reclamantes 

refutarem pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas pela 

Reclamada, ônus este que os mesmos não se desincumbiram, pois, 

deixaram transcorrer in albis o prazo para protocolar a impugnação, 

transmutando tal silêncio em aquiescência tácita com toda a tese 

defensiva e, principalmente, induzindo este juízo a acreditar que a 

propositura da presente demanda não passou de uma aventura jurídica. 

Portanto, restando documentalmente comprovado que os Reclamantes 

detinham conhecimento acerca dos valores cobrados a título de 

“Coparticipação Proteção Básica para Roubo, Furto ou PT”, bem como, em 

não havendo de se falar em nenhuma abusividade nas disposições do 

instrumento contratual e, principalmente, restando incontroverso o fato de 

que os Postulantes realizaram o pagamento de um valor inferior ao devido, 

reitero que a cobrança realizada pela Reclamada apenas refletiu o 

exercício regular de seu direito de credora, não havendo de se falar em 

falha na prestação de serviços ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis, o que, por corolário lógico, torna totalmente inviável o 

acolhimento da pretensão indenizatória inicial (danos morais). Visando 

fortalecer toda a fundamentação exarada neste decisum, segue 

transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do TJSP: “Locação de 

bem móvel. Ação de cobrança e ação declaratória de inexigibilidade de 

débito julgadas conjuntamente. Veículo locado que sofreu danos 

decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiros. Seguro 

contratado que se limita à cobertura de danos a terceiros e não ao próprio 

veículo locado. Dever de restituição do bem locado no estado em que o 

recebeu, salvo desgaste decorrente do uso normal do bem. Inteligência do 

artigo 569, IV, do Código Civil. Cláusula de coparticipação do locatário nos 

danos causados ao bem. Abusividade inocorrente. Danos materiais 

comprovados. Ressarcimento devido. Cobrança que constituiu exercício 

regular de direito pela locadora. Ausente ato ilícito a ensejar indenização 

por danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10023361520158260428 SP 1002336-15.2015.8.26.0428, Relator: Maria 

Cláudia Bedotti, Data de Julgamento: 11/06/2019, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 11/06/2019).”. (Destaquei). - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que 

os Reclamantes, intencionalmente, distorceram a realidade dos fatos 

(negando o conhecimento dos valores cobrados no ato da contratação) 

no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferirem vantagem indevida (além de se eximirem de suas 

responsabilidades), incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo 

Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que 

resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pelos Reclamantes 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização da má-fé dos 

mesmos. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar o instrumento contratual assinado pela 1ª 

Reclamante, poderia ser eventualmente condenada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais, causando um locupletamento ilícito em 

favor dos Postulantes, 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. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que 

concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo 

que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Considerando que, segundo consta dos 

documentos anexados aos autos, os Reclamantes não só tinham 

conhecimento sobre o valor previsto contratualmente a título de 

coparticipação, como também, dos valores devidos à Ré em decorrência 

do roubo do veículo locado (já considerando as diárias, proteções, 

combustível, coparticipação e taxa de administração), tanto é que 

promoveram o pagamento parcial da importância de R$ 2.220,95 (dois mil 

duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e sequer se prestaram 

em protocolar a impugnação, tenho que assiste à Reclamada o direito de 

reivindicar o pagamento da diferença (saldo devedor) representada pelo 

importe de R$ 5.691,69 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e 

sessenta e nove centavos). 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 solidariamente os Reclamantes 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 à época do efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO 

solidariamente os Reclamantes 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. 

Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada e, consequentemente, CONDENO solidariamente os 

Reclamantes ao pagamento da importância de R$ 5.691,69 (cinco mil 

seiscentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

presente pronunciamento jurisdicional. 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, 06 de janeiro de 2020. 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, 
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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: 1017777-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALENCAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-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: 1017777-31.2019.8.11.0002 Promovente: MARIA DO CARMO 

DE ALENCAR DOS SANTOS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 Narra a autora que é consumidora da Reclamada 

se enquadrando em “baixa renda”, que em setembro de 2019 recebeu sua 

fatura igual a zero, e que em outubro/2019 veio de forma dobrada no valor 

de 178,61 (cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) o que 

foi pago, que recebeu visitas dos prepostos da empresa dizendo que iria 

suspender o fornecimento de energia pelo não pagamento da fatura de 

setembro/2019, que após mostrar todos os comprovantes de pagamentos 

ao preposto, e que foi informada pelo preposto que no momento não 

efetuaria o corte mas que outro poderia ser encaminhado ao local. Ao 

final, pleiteia pela condenação da Requerida em danos morais no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em síntese, a Reclamada em sua peça de 

bloqueio alega que os débitos ocorreram a partir de efetivo consumo, 

sendo leitura confirmada, que no mês de agosto/2019 houve inspeção no 

medidor da autora e que não foi constatado nenhuma irregularidade. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 27827089). Pois 

bem. A autora pleiteia por danos morais, pois recebeu visita de preposto 

em sua residência dizendo que iria efetuar o corte em razão do não 

pagamento de fatura que veio com seu valor zerado. Com efeito, em que 

pese as 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. 

Em nenhum momento na petição inicial a autora narra quais foram os 

efetivos danos vividos por ela. O fato de ter recebido preposto da Ré em 

sua residência não gera por si só prejuízo extrapatrimonial. 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 houve falhas na 

prestação de serviço, não carreou aos autos documentos a fim de 

comprovar o dano sofrido. 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. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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: 1015641-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANETE SILVA DE QUADROS (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015641-61.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Janete Silva 

de Quadros Reclamada: MRV Engenharia e Participações 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 é 

moradora do condomínio Parque Chapada dos Guimarães e que houve um 

vazamento do gás, tendo sido constatado que havia um problema na 

tubulação do gás. Afirma que diante deste vazamento o gás de todo o 

condomínio ficou totalmente suspenso de 21.11.2016 até o dia 18.12.2016, 

bem como em outras diversas datas. Assim decorrente a este fato afirma 

que sofreu abalo moral, fazendo jus a indenização por danos morais e 

materiais. A parte requerida contesta, em suma, que é responsabilidade do 

condomínio a realização de inspeção da tubulação e que o prazo de 

realização de testes de estanqueidade deveria ocorrer a cada ano a fim 

de evitar que ocorresse qualquer problema. Afirma ainda que a tubulação 

foi entregue em perfeito funcionamento uma vez que havia laudo do corpo 

de bombeiros atestando tal fato. Por este fato afirma que inexiste 

comprovação dos danos morais, requerendo assim a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação rechaçando os 

argumentos de defesa e requerendo a condenação da parte Requerida no 

pleito indenizatório. No contexto dos autos, verifico que a lide versa sobre 

a interrupção do fornecimento de gás, em decorrência de um vazamento, 

ocorrido entre Novembro e Dezembro de 2016, sendo incontroverso tal 

fato. Em análise aos documentos dos autos constato que, embora a parte 

Requerida afirme que os problemas das tubulações não são de 

responsabilidade, há comprovação nos autos, conforme ID 25321038, no 

qual o síndico, afirma que foi constatado o vazamento na área comum do 

condomínio, motivo pelo qual todos os moradores estavam sem o 

fornecimento de gás. O Teste de Estanqueidade, ID 25321037, 

correspondente à “válvula geral da central até as válvulas de corte das 

caixas de passagens das torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K” foi 
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REPROVADO, tendo o responsável pelo acompanhamento do 

procedimento registrado a informação de que foi detectado o vazamento 

na área comum, conforme corroborado no e-mail enviado pelo síndico. De 

acordo com o destacado na inicial as normas do condomínio impediam que 

os moradores utilizassem de outros meios para levar gás até as suas 

residências, até por segurança destes, assim os condôminos tiveram os 

serviços suspensos de fornecimento de gás por um longo período, o que 

ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez que o gás de cozinha é 

essencial para as atividades rotineiras nos dias atuais. Assim, resta 

evidente que houve a falha na prestação de serviços, ao deixar de 

prestar a assistência ao condomínio, a fim de que todos os moradores 

tivessem o reestabelecimento do fornecimento de gás com a maior 

brevidade possível. O conjunto probatório apresentado por ambas as 

partes demonstrou que a parte Reclamada, após tomar conhecimento do 

vazamento de gás no empreendimento “Parque Chapada dos Guimarães”, 

restou omissa em promover o auxílio necessário para solucionar o 

problema, principalmente porque, não bastasse o vazamento de gás ter 

sido comprovado pelo condomínio (mediante a apresentação do “Teste de 

Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), a parte Ré 

não apresentou nenhuma prova de que o prazo de garantia teria expirado. 

Portanto, diante do irrefutável ato ilícito, conforme predispõe o art. 186 do 

CC, praticado pela parte Reclamada, tenho que a mesma deve ser 

devidamente responsabilizada pelos infortúnios suportados pela parte 

Reclamante. Assim, o que se constata compulsando os autos é que, resta 

razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de 

consumo e havendo solicitação de solução do problema 

administrativamente, é incumbência da empresa responsável demonstrar 

de forma incontestável o seu atendimento ou a incapacidade de fazê-lo, o 

que não logrou fazer. Portanto, resta evidente a falha na prestação de 

serviços. 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 solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. 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. Nesse sentido, segue destacada, 

por analogia, uma decisão colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO 

DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação – 06.11.2019 – 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. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014199-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEN HEIDE MEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014199-60.2019.811.0002 Reclamante: Kerolen Heide Meira 

Mendes Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

Reclamada: Jabirus Viagens e Turismo LTDA Reclamada: Tuiutur Viagens 

e Turismo LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar de 

Ilegitimidade Passiva – Relação de Consumo As partes Requeridas alegam 

preliminarmente a ilegitimidade passiva, no entanto vislumbro que o 

presente caso se trata de uma relação de consumo, não possuindo 

qualquer comprovação que possa eximir a legitimidade de qualquer das 

partes Requeridas. Assim, nos termos da norma consumerista, todos os 

fornecedores respondem solidariamente e objetivamente pelos danos 

causados. Deste modo, rejeito a preliminar. Mérito. Aduz a parte 

Requerente que o seu pai adquiriu uma passagem para Maceió/AL, para 

toda a família, contudo duas semanas antes da viagem foram avisados 

que a Avianca não realizaria o voo, motivo pelo qual as partes Requeridas 

lhes ofertaram a substituição do pacote por outro com destino a Bahia, ou 

a restituição do dinheiro. Alega que a passagem e a programação foram 

efetivadas para viagem com destino a Maceió/AL, assim deveriam as 

partes Requeridas colocarem a Reclamante em outro voo para o mesmo 

destino. Como não conseguiu a realocação, requer que seja restituído o 

dano material referente as roupas adquiridas para viagem e indenização 

por danos morais. As partes requeridas, no mérito, contestam alegando 

que o cancelamento se deu em decorrência da atuação da empresa 

Avianca que cancelou o voo, sendo que realizaram apenas serviço de 
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intermediação, não podendo ser punidas devido a este fato. Afirma que 

não é solidária pela prestação de serviços de terceiros. Por estes fatos 

aduz que inexiste ato ilícito, inexistindo assim dano material e moral a ser 

pago para a parte Requerente, requerendo ao final a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente apresentou impugnação a contestação 

rebatendo todos os pontos apresentados na contestação. Primeiramente, 

há de se esclarecer que a relação sob comento se encontra submetida ao 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente com escopo de proteger 

uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar 

um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade 

nas relações contratuais. Além do mais, o conjunto probatório evidenciou 

que a autora não recebeu informação adequada, satisfatoriamente clara. 

Denoto ainda que devido ao cancelamento do voo a parte Autora optou 

por manter o pacote de viagens para o mesmo destino. Assim, competia 

às partes Requeridas, cumprirem com o que fora contratado, com a 

realocação da parte Autora em outro voo para o mesmo destino. Veja-se 

que o contrato firmado entre as partes juntado com a inicial (id. 24676674) 

descreve o pacote de serviços referente a viagem contratada. Diante do 

acima exposto se conclui que resta razão a parte Reclamante. No 

presente caso, houve falha na prestação do serviço da reclamada em não 

cumprir com o pacote de viagem contratado, para o mesmo destino, 

conforme solicitado pelo consumidor. 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, pois a 

parte Requerente planejou a sua viagem para a cidade de Maceió/AL, 

contudo não pode viajar, demonstrando total descaso com o que fora 

contratado. 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 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Ação indenizatória – 

Prestação de serviços – Danos morais e materiais decorrentes de 

cancelamento de voo - Preliminar de ilegitimidade passiva da corré CVC 

Brasil afastada - A agência ou operadora de turismo responde 

solidariamente pela má realização dos serviços inerentes ao pacote 

turístico – Danos morais e materiais configurados - Responsabilidade 

objetiva – Alegação de montante indenizatório excessivo –– Valor 

arbitrado segundo critérios de moderação e proporcionalidade, não 

comportando redução – Observância da aplicação do artigo 22, item 1, da 

Convenção de Montreal - Manutenção da sentença - Recurso improvido 

(TJSP; Apelação Cível 1090669-83.2017.8.26.0100; Relator (a): Miguel 

Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 

20/05/2019). Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por outro 

lado, entendo que não assiste razão à parte Requerente quanto ao dano 

material, uma vez que os produtos adquiridos (roupas de banho/biquinis), 

embora adquiridos para a viagem, são produtos em que a parte 

Requerente pode utilizar em outras oportunidades, não ocasionando a 

inutilização destes. 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 as partes requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido 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 – 12.11.2019 – por se tratar de relação 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016783-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BATISTA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016783-03.2019.811.0002 Reclamante: Renato Batista 

Barbosa Reclamada: SDB Comércio de Alimentos LTDA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por 

danos materiais e morais, em virtude de ter a sua motocicleta furtada no 

estacionamento da parte Requerida, lhe trazendo prejuízo financeiro e 

incômodo, motivo pelo qual merece ser indenizado. A parte Requerida 

contesta a parte Autora, alegando que o supermercado não possui 

responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial e que não há provas 

de que houve o furto a sua motocicleta no supermercado. Afirma ainda 

que inexiste comprovação acerca dos danos morais e dos danos 

materiais aventados, motivo pelo qual requer a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugna a contestação reforçando a tese 

inicial, bem como o dever de indenizar. É possível verificar que a parte 

Requerente tomou as iniciativas e tentou buscar as imagens para verificar 

o ocorrido, todavia a parte Requerida não as disponibilizou, tendo 

solicitado apenas que este registrasse o boletim de ocorrência. Ao 

apresentar contestação a parte Requerida não trouxe nenhuma 

comprovação de que efetivou o devido zelo pelo bem da parte 

Requerente, visto que não houve a comprovação de que no momento do 

furto havia câmeras de segurança, bem como seguranças zelando pelos 

bens dos clientes. O que se constata a partir dos autos é que resta razão 

a parte Reclamante, visto que a parte Reclamada não comprovou que 

tomou as devidas precauções para evitar o ocorrido. Cumpre ao 

estabelecimento comercial agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes. Não há dúvida de que a conduta das requeridas provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve a sua motocicleta 

furtada. 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 
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partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

nossa E. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. FURTO DE 

MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO POR 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. “A empresa responde, 

perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em 

seu estacionamento”, nos termos da Súmula nº 130/STJ. Restando 

demonstrada a prova do prejuízo suportado pela vítima, decorrente não só 

da perda da motocicleta, mas também da utilização do serviço de 

moto-táxi, cabível é a indenização por dano material. O furto de veículo no 

estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial configura falha 

na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 470646920138110001/2016, Relator Nelson 

Dorigatti, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2016, Publicado no DJE 

11/03/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao 

dano material, tenho que a parte Requerente comprovou a propriedade da 

motocicleta, contudo deixou de trazer o comprovante de pagamento desta, 

ou outra prova efetiva do dano material. A parte Requerida contestou a 

ação afirmando que o valor de mercado, pela tabela FIPE, da motocicleta é 

de R$ 1.874,00 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais), devendo este 

ser o montante a ser pago pelo bem furtado. Assim faz jus ao 

ressarcimento desta no importe de R$ 1.874,00 (um mil oitocentos e 

setenta e quatro 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, condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação – 21.11.2019 – por se tratar 

de relação contratual e danos materiais no importe R$ 1.874,00 (um mil 

oitocentos e setenta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação – 21.11.2019. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1007636-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILDILLA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1007636-50.2019.811.0002 Reclamante: Wildilla da Silva 

Nascimento Reclamada: MRV Prime Projeto MT C. Incorporações SPE LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da incompetência do Juizado 

Especial – Perícia A parte Requerida alega que o juízo é incompetente para 

julgar a presente demanda, uma vez que se faz necessária a realização 

de perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na presente 

demanda, bem como as provas do direito poderiam ser produzidas pelas 

partes, inexistindo motivo declarar este juízo incompetente. Desta forma 

rejeito a preliminar. Mérito. Alega a parte requerente que constatou 

infiltrações em seu apartamento, tendo relatado a parte Requerida o 

defeito e solicitado uma solução. Afirma que o fato aconteceu em duas 

oportunidades, sendo que na primeira teve que se retirar do imóvel para 

que fossem realizados os reparos, ficando hospedada em um hotel neste 

período. Aduz que tentou receber os danos materiais de forma 

administrativa, contudo não logrou êxito. Assim, ingressou com a presente 

demanda requerendo indenização por danos materiais e morais. A parte 

requerida, no mérito contesta, afirmando que não há comprovação da 

existência de vício, que não há vistoria ou nexo de causalidade entre os 

fatos e que inexiste ato ilícito e consequentemente dano moral. Afirma que 

os reparos foram devidamente realizados, tendo toda a pintura do imóvel 

sido realizada, bem como foram substituídos os móveis danificado pelas 

infiltrações. Aduz ainda que o valor da diária do hotel foi muito elevado, 

requerendo assim, em caso de condenação, a fixação de uma diária mais 

barata. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rechaçando os 

argumentos da contestação. Verificando os documentos da inicial e da 

contestação, resta incontroversa que a infiltração realmente ocorreu e 

que a parte Requerente teve o prejuízo de seus móveis, conforme fotos e 

vídeos da inicial, bem como fotos dos reparos pela parte Requerida. 

Assim, resta incontroverso que houve o fato que ensejou a propositura da 

demanda – infiltração. Resta evidente ainda que a parte Requerente 

efetivou diversas reclamações para que o defeito na construção do imóvel 

fosse sanado de forma mais breve possível, contudo não logrou êxito na 

solução imediata, tendo inclusive que se hospedar em hotel, diante da 

inutilização do apartamento, tanto pela infiltração, quanto pela necessidade 

de reparos. Embora a parte Requerida afirme que o reembolso do hotel 

não foi solicitado pelas vias administrativas, esta nada trouxe para 

corroborar tal assertiva. Ademais, caso quisesse desqualificar a 

comprovação do dano material a parte Requerida poderia ter comprovado 

que os reparos não tiveram a duração narrada na inicial, bem como que foi 

ofertada alguma possibilidade de acomodação para a parte Requerida 

durante os reparos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. O que se constata 

compulsando os documentos dos autos é que resta razão a parte 

Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos 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 
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como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao pedido de danos 

materiais entendo que assiste parcial razão à parte Requerente. Assiste 

razão quanto ao pedido de ressarcimento do valor pago pelo hotel, ID 

21810190, no importe de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), uma 

vez que devido aos reparos, não pode permanecer no imóvel. Por outro 

lado, não faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 2.195,00, referente aos 

prejuízos, uma vez que não há nos autos a efetiva comprovação do 

desembolso deste montante, bem como a nota fiscal apresentada no ID 

21810542, possui valor de apenas R$ 285,00, e se encontra ilegível os 

produtos ali adquiridos, não cabendo portanto, o seu ressarcimento. Desta 

forma acolho a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos 

materiais suportados pela parte Requerida no importe de R$ 6.400,00 (seis 

mil e quatrocentos 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 desde a citação – 02.12.2019, bem como ao 

pagamento dos danos materiais no importe de R$ 6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde 

o desembolso (04/04/2019) e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados desde a citação – 02.12.2019, por se tratar de 

relação contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se 

e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013794-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BASQUERA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013794-24.2019.8.11.0002 Reclamante: Ana Maria 

Basquera Reclamada: MRV Engenharia e Participações 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 é 

moradora do condomínio Parque Chapada dos Guimarães e que houve um 

vazamento do gás, tendo sido constatado que havia um problema na 

tubulação do gás. Afirma que diante deste vazamento o gás de todo o 

condomínio ficou totalmente suspenso de 21.11.2016 até o dia 18.12.2016, 

bem como em outras diversas datas. Assim decorrente a este fato afirma 

que sofreu abalo moral, fazendo jus a indenização por danos morais e 

materiais. A parte requerida contesta, em suma, que é responsabilidade do 

condomínio a realização de inspeção da tubulação e que o prazo de 

realização de testes de estanqueidade deveria ocorrer a cada ano a fim 

de evitar que ocorresse qualquer problema. Afirma ainda que a tubulação 

foi entregue em perfeito funcionamento uma vez que havia laudo do corpo 

de bombeiros atestando tal fato. Por este fato afirma que inexiste 

comprovação dos danos morais, requerendo assim a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação rechaçando os 

argumentos de defesa e requerendo a condenação da parte Requerida no 

pleito indenizatório. No contexto dos autos, verifico que a lide versa sobre 

a interrupção do fornecimento de gás, em decorrência de um vazamento, 

ocorrido entre Novembro e Dezembro de 2016, sendo incontroverso tal 

fato. Em análise aos documentos dos autos constato que, embora a parte 

Requerida afirme que os problemas das tubulações não são de 

responsabilidade, há comprovação nos autos, conforme ID 24517699, no 

qual o síndico, afirma que foi constatado o vazamento na área comum do 

condomínio, motivo pelo qual todos os moradores estavam sem o 

fornecimento de gás. O Teste de Estanqueidade, ID 24517696, 

correspondente à “válvula geral da central até as válvulas de corte das 

caixas de passagens das torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K” foi 

REPROVADO, tendo o responsável pelo acompanhamento do 

procedimento registrado a informação de que foi detectado o vazamento 

na área comum, conforme corroborado no e-mail enviado pelo síndico. De 

acordo com o destacado na inicial as normas do condomínio impediam que 

os moradores utilizassem de outros meios para levar gás até as suas 

residências, até por segurança destes, assim os condôminos tiveram os 

serviços suspensos de fornecimento de gás por um longo período, o que 

ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez que o gás de cozinha é 

essencial para as atividades rotineiras nos dias atuais. Ressalta-se que 

nesse caso, conforme narrado no e-mail, o incidente foi percebido no 

bloco B, bloco este que a autora reside, demonstrando assim, que esta foi 

diretamente afetada pelo fato. Assim, resta evidente que houve a falha na 

prestação de serviços, ao deixar de prestar a assistência ao condomínio, 

a fim de que todos os moradores tivessem o reestabelecimento do 

fornecimento de gás com a maior brevidade possível. O conjunto 

probatório apresentado por ambas as partes demonstrou que a parte 

Reclamada, após tomar conhecimento do vazamento de gás no 

empreendimento “Parque Chapada dos Guimarães”, restou omissa em 

promover o auxílio necessário para solucionar o problema, principalmente 

porque, não bastasse o vazamento de gás ter sido comprovado pelo 

condomínio (mediante a apresentação do “Teste de Estanqueidade”, o qual 

atestou a reprovação do procedimento), a parte Requerida não 

apresentou nenhuma prova de que o prazo de garantia teria expirado. 

Portanto, diante do irrefutável ato ilícito, conforme predispõe o art. 186 do 

CC, praticado pela parte Reclamada, tenho que a mesma deve ser 

devidamente responsabilizada pelos infortúnios suportados pela parte 

Reclamante. Assim, o que se constata compulsando os autos é que, resta 

razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de 

consumo e havendo solicitação de solução do problema 

administrativamente, é incumbência da empresa responsável demonstrar 

de forma incontestável o seu atendimento ou a incapacidade de fazê-lo, o 

que não logrou fazer. Portanto, resta evidente a falha na prestação de 
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serviços. 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 solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. 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. Nesse sentido, segue destacada, 

por analogia, uma decisão colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO 

DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação – 02.12.2019 – 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. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016795-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016795-17.2019.8.11.0002 Reclamante: Thayane Camila 

Ferreira Prado Reclamada: Sky Brasil Serviços LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares: As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que a requerida desde outubro de 2019, efetua cobranças no valor de 

R$ 711,99 (setecentos e onze reais e noventa e nove centavos), 

referente a habilitação de serviços que não foram contratados pela 

requerente e mesmo após diversas reclamações administrativas, 

consoante protocolos informados na inicial, a requerida continua a realizar 

cobranças de forma insistente. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que a cobrança se trata da contratação dos 

serviços de TV por assinatura e que os fatos narrados pela parte 

requerente não são capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação 

de qualquer conduta ilícita ou abusiva pela parte requerida, se tratando 

apenas de mero aborrecimento, bem como não deve ser aplicado neste 

caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Em se tratando 

de relação de consumo, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer a empresa requerida, pois sequer comprovou a contratação 

dos serviços por meio de ligação junto ao Call Center ou contrato 

devidamente assinado, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Assim, resta evidente que houve uma 

cobrança indevida. 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 

desvio produtivo, uma vez que teve que despender do seu tempo para 

tentar solucionar o fato administrativamente, contudo não logrou êxito. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 
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terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

declarar a inexistência da cobrança no valor de R$ 711,99 (setecentos e 

onze reais e noventa e nove centavos), e condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso 

(15.10.2019). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo n.º 1016159-51.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Margareth 

Borges da Silva Reclamado: Banco BMG S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito A parte requerente alega que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

2.159,98 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), referente a contratação do empréstimo nº 6564371, que não 

fora realizado pela parte requerente, tendo em vista que houve a 

contratação de dois empréstimos nos valores de R$ 15.844,15 em 

14/09/2016 e, outro de R$ 1.963,62 em 21/09/2016, ambos creditados na 

conta poupança 24189-3 que a autora mantém na agência 2985 

(Pantaneira), mantida junto à Caixa Econômica. Pleiteia a indenização a 

título de dano moral em razão da inscrição que considera indevida, bem 

como a declaração de inexistência do débito discutido nos autos. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que os 

descontos são devidos, tendo em vista a contratação do empréstimo 

consignado por meio do cartão de crédito, conforme contrato acostado no 

ID 26421105, devidamente assinado, dessa forma a requerida ao 

inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da ausência de pagamento das parcelas do empréstimo 

inadimplidas, age no seu exercício regular do direito. A parte requerente 

apresentou impugnação a contestação, alegando que o contrato acostado 

na defesa é o mesmo apresentado na inicial, portanto, não restou 

demonstrado a origem do débito questionado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO SOB O Nº 6564371, pois conforme o contrato 

juntado no ID 26421105, página 03, é possível identificar que se trata da 

OPERAÇÃO Nº 6564371, PRODUTO 79, ou seja, o número do contrato que 

a autora alega desconhecer, qual originou a inscrição do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Destaco que foi 

acostado junto a peça inicial o histórico do extrato bancário da requerente, 

onde é possível identificar que não houveram os descontos relativos as 

parcelas do contrato adquirido, tendo sido apenas creditado os valores 

dos empréstimos no recebimento do benefício do INSS (CRED INSS), bem 

como verifico a realização de saques e compras com o cartão da conta da 

autora. Cabe acrescentar que restou comprovado o recebimento do TED 

dos empréstimos, sem que houvesse os descontos das parcelas no 

recebimento do benefício da autora. Desta feita, entendo que caberia a 

parte Autora comprovar que os dois contratos que possui junto a parte 

Requerida foram devidamente pagos, prova esta inexistente nos autos. 

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, a inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito é decorrente da inadimplência junto a instituição 

financeira. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à 

relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, 

caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 

523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1011484-45.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JOSÉ 

DE SOUZA LIMA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos Trata-se de ação indenizatória, alegou a parte autora 

que teria sido ludibriada por terceiros dentro da agência da parte 

requerida, disse que efetuou a solicitação de saque no caixa eletrônico, 

mas que duas pessoas teriam lhe distraído argumentando que o caixa 

estaria com defeito e que deveria ir em outra máquina, diante da sua 

distração os acusados pegaram o dinheiro que saiu da máquina, afirmou 

que teria reclamado ao banco, mas este não lhe deu solução, nos pedidos 

requereu a indenização por dano material e moral. A parte ré refutou os 
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termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência do pedido. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em tela, presentes 

os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora não tivesse 

efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia levar ao 

reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Mérito 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha da prestação do 

serviço. Denota-se que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide, o que demonstra que não detém mais provas para produzir. A 

parte autora colacionou aos autos tão somente um boletim de ocorrência e 

um cartão de débito. Os fatos narrados no boletim de ocorrência devem 

ser comprovados nos autos, vez que é prova unilateral, no caso em 

exame, não há elementos que corrobore com as alegações lançadas no 

referido documento. Diante disso, verifica-se que a parte autora não fez 

prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, isso porque não foi 

juntado aos autos o extrato da conta que pudesse comprovar a existência 

de saque no dia do suposto ilícito (08/07/2019). Ora a referida prova não é 

impossível e pode ser facilmente realizada pela parte consumidora. 

Outrossim, a inversão do ônus da prova, forte no art. 6º , VIII, do CDC, não 

é automático, também não desonera a parte autora de comprovar ainda 

que, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado. No caso em tela, a 

parte autora não logrou êxito em demonstrar verossimilhança em suas 

alegações. 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. Em 

conclusão, não comprovado a existência de ato ilícito fica afastado o 

dever de indenizar. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1010524-89.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

EDSON HUMBERTO DE ARAUJO PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos A parte autora relatou que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome, afirmou que em 2017 teria contrato 

um plano controle no valor de R$ 39,90, afirmou que nas primeiras faturas 

vieram cobranças com valores errados, valores superiores ao contratado, 

diante disso solicitou o cancelamento do serviço. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Em relação ao pedido de audiência de instrução, 

desnecessária a instrução, haja vista que, à luz dos artigos 370 e 371 do 

CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir as 

provas inúteis e protelatórias. Registre-se, ademais, que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do 

convencimento do juízo. Dessa forma oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Esclareço 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

portanto rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência de cobrança indevida em face da parte autora. Dos 

autos, provou-se que a parte outra contratou o serviço de telefonia Vivo 

Pós-Pago no valor total mensal de R$ 139,99 - contrato assinado no id. 

Num. 25057623 - Pág. 3 - número do telefone 6599964-9377. Para provar 

a contratação a ré juntou o contrato assinado pela parte autora e 

documentos pessoais do consumidor, o ponto controvertido não é a 

contratação do serviço, mas sim o valor (a contraprestação) do plano 

contratado. Diante da apresentação do contrato provou-se que o valor do 

plano era de R$ 139,99. Embora seja válido o contrato, houve cobrança 

indevida, isso porque, em que pese a ré alegue a existência de débito não 

soube esclarecer quais seriam as faturas em aberto, apresentou tela 

sistêmica ilegível. E, somente, afirmou que há um débito de R$ 933,35, e de 

acordo com o extrato este débito teria vencido em 10/08/2017, mas a 

fatura desta data não corresponde com o valor cobrado. As telas 

sistêmicas não comprovam quais seriam as faturas em aberto. Na fatura 

com vencimento em 10/08/2017, foi cobrado R$ 620,29, mas o contrato 

entabulado entre as partes foi firmado no valor total de R$ 139,99, assim 

nesta fatura e na inscrição houve cobrança indevida, ademais, na 

respectiva fatura não há prova suficiente para atestar que houve 

utilização acima do contratado. Sendo assim, diante da cobrança indevida 

a inscrição deve ser cancelada, pois o valor cobrado não corresponde 

com a fatura apresentada, compete a parte ré comprovar a origem exata 

cada centavo cobrado. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do seu 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, data, valor, o que não 

logrou fazer. Na medida que não foi esclarecido a origem exata do débito, 

nesse trilhar é indevido o pedido contraposto. Outrossim, a ré afirmou que 

a parte autora teria pago diversas faturas, apresentou uma tela sistêmica 

que apresenta de, forma embaçada, pagamentos de maio, junho, julho de 

2017. Dessa forma, embora tenha existido vínculo jurídico entre as partes, 

fato não negado pela parte autora, provou-se que a cobrança efetuada a 

parte autora não encontra sintonia no que foi proposto no contrato 

(Contrato - id. Num. 25057623 - Pág. 3.). Por outro lado, não obstante, seja 

a cobrança indevida, a reparação dos danos morais deve ser afastada, 

vez que a parte autora não trouxe documento válido para atestar a 

inexistência de inscrições preexistentes. O extrato apresentado não é 

prova hábil para demonstrar os históricos de inscrições em nome da parte 

autora. Em face disso, incabível a reparação por danos morais, pois neste 

ponto a parte autora não faz prova suficiente do fato constituinte do seu 

direito. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasta as preliminares, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta 

ação, cuja quantia é de R$ 933,35; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 
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homologação do Excelentíssimo Juiz de Direito, a qual submeto, conforme 

o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO Nº: 1014282-76.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MANOEL 

MESSIAS PEREIRA ALVES PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - 

VIVO.S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que 

foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou que teria 

celebrado contrato com a ré. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito e do contrato, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço do proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato 

extraído é documento hábil para comprovar as restrições inseridas em 

face do nome da parte autora, portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque as telas sistêmicas 

apresentadas são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da 

inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer, o que gera o indeferimento do pedido contraposto 

apresentado. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das 

empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, 

reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de 

zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de 

modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços 

oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas 

que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência 

de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição 

indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a 

reparação por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código 

de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do 

consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado decorrentes 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do contrato e do débito 

discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

das restrições imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - 

MT. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 370 de 579



Processo Número: 1017604-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017604-07.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ELMIRA 

TEIXEIRA DE DEUS PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou que teria 

celebrado contrato com a ré. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma 

vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço do proteção 

ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a 

análise do mérito, portanto tem-se por rejeita a preliminar. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque as telas sistêmicas 

apresentadas são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da 

inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Em 

decorrência do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte 

autora, vez que ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. Não 

obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da 

Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outras inscrições em 

nome da parte autora, porquanto há outro extrato que comprova as 

i n s c r i ç õ e s  a n t e r i o r e s ,  b a s t a  o b s e r v a r  o  p r o c e s s o 

8027547-31.2016.811.0002 (PROJUDI). O Enunciado da Súmula assevera: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.”. No caso de devedor habitual que 

já possui em seu nome inscrições anteriores a indenização por danos 

morais não é devida, pois entende-se que nesse caso não haveria abalo 

moral a justificar reparação. Sendo assim, não há no caso em comento 

ofensas a serem reparadas, incabível a reparação por danos morais. Insta 

salientar que a existência de discussão judicial a respeito das demais 

inscrições não as torna ilegítimas, situação que somente ocorre com a 

decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, determinando-se a 

exclusão por definitivo. Os órgãos de proteção devem ser portadores de 

informações verdadeiras, pelo que a mera ação para discutir 

apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o entendimento 

sumulado. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas 

as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela improcedência da 

reparação por danos morais. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017221-29.2019.8.11.0002
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PROCESSO Nº: 1017221-29.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ALOISA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PINHO PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - 

VIVO.S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que 

foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou que teria 

celebrado contrato com a ré. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Preliminares Em relação a validade da procuração, verifica-se que a parte 

autora é pessoa não alfabetizada, em regra o Código Civil determina a 

necessidade de assinatura de duas testemunhas para validar o mandato, 

no entanto o rito do Juizado Especial Cível, que preza pela simplicidade, 

celeridade e oralidade, prevê em seu art. 9º, §3º, que o mandato do 

advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais, tendo 

em vista que a parte autora compareceu a audiência de conciliação 

devidamente acompanhada de seu patrono dispenso a juntada de nova 

procuração quanto ao poderes gerais, dessa forma rejeito a preliminar e 

prossigo na análise dos autos. Ressalto que, a qualquer tempo, poderá o 

patrono juntar aos autos a procuração subscrita por duas testemunhas 

para lhe conferir os poderes especiais. Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço do proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato 

apresentado é documento hábil para comprovar as restrições inseridas 

em face da parte autora, portanto rejeito a preliminar. Verifica-se que a 

parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse 

passo oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 
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in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito'” No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Referente ao comprovante de residência 

apresentado reputo válido, até porque nos termos do artigo 4º, inciso, I, da 

lei 9.099/95, o autor poderá propor a demanda no local onde a ré exerça 

suas atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, por essas razões 

afasto a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque 

as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e não atestam a 

legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, o que gera também o 

indeferimento do pedido contraposto. Sendo assim, a retirada do nome da 

parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais. Pontua-se que 

não se aplica o teor do Enunciado da Súmula 385 do STJ, vez que inexiste 

outra inscrição anterior, o que consta é uma inscrição posterior, o que 

afasta a incidência do referido enunciado. Destaco, ainda, que a 

reparação por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual 

dispensa a comprovação da culpa ou dolo. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do contrato e do débito discutido 

nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das 

restrições imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - 

MT. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013646-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BISPO 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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1013646-13.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LINDOMAR 

BISPO DA SILVA PARTE RÉ: OI S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito 

e negou que teria consumido os serviços da ré. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 
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de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais. Destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual dispensa a 

comprovação da culpa ou dolo. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA E OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a 

inexistência do contrato e do débito discutido nesta ação; 2) determinar 

que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta no nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo 

INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado 

a partir do efetivo prejuízo (28/06/2019); 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007254-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1007254-57.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: SM 

TRANSPORTES LTDA - ME PARTE RÉ: TRANSPORTADORA BRASIL 

CENTRAL LTDA (REQUERIDO) PARTE RÉ: VLI MULTIMODAL S.A 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de reparação de danos, 

alegou a parte autora que foi contratado para transportar uma carga de 

grãos para a cidade de Araguaia/MT, que ficou no local para descarregar 

por 36 horas, (do dia 01/08/2018 a 03/08/2018), assim requer a 

indenização pelo tempo excedido no descarregamento na importância de 

R$ 3.010,80 mais a reparação em danos morais. As requeridas arguiram 

preliminares e no mérito pugnaram pela improcedência dos pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

A primeira ré arguiu em preliminar a incompetência deste Juizado em razão 

de cláusula de eleição de foro, porquanto o contrato entabulado entre as 

partes elegeu, em sua cláusula sétima, a comarca de Rondonópolis-MT 

para dirimir eventuais discussões acerca do negócio jurídico. Constata-se 

que as partes são pessoas jurídicas e portanto livres para pactuar 

cláusulas contratuais, desde que essas não afrontem a boa-fé objetiva, 

dessa maneira por não vislumbrar nenhuma ilegalidade quanto a cláusula 

de eleição de foro esta deve prevalecer (Id. Num. 24562045 - Pág. 3). 

Portanto, declaro a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar 

a demanda em razão da cláusula de eleição do foro. Ante o exposto, opino 

pelo reconhecimento da incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência, opino pela extinção do processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, à qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, janeiro de 2020. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017119-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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PROCESSO Nº: 1017119-07.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: WALMIR 

COUTO FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe 

fora imputado e negou a relação jurídica. Nos pedidos requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se opõe aos 

fatos e pedidos apresentados na inicial, alegou que a parte autora 

inadimpliu diversas faturas decorrentes da prestação do serviço, o que 

causou o apontamento nos serviços de proteção ao crédito. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Atesto que inexiste afronta aos art. 320 

e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do 

serviço do proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é 

capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é 

documento hábil para comprovar as restrições inseridas em face da parte 

autora, portanto rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora enquadra-se como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, nos 

moldes dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Após detida analise dos 

autos, verifica-se que a empresa ré não provou a relação jurídica entre as 

partes nem a legitimidade do débito. Pois, as telas sistêmicas juntadas são 

provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório quando 

apresentadas de forma isolada, essas provas não podem ser 

consideradas como meio probatório válido para atestar a legitimidade da 

inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer, sendo assim deve ser o débito declarado 

inexistente, e por consequência a retirar do nome do autor das empresas 

de restrição ao crédito, restando indeferido o pedido contraposto. Não 

obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da 

Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistente de outras inscrições em 

nome da parte autora. (Num. 26003237 - Pág. 6). No caso de devedor 

habitual, que já possui em seu nome inscrições anteriores, a indenização 

por danos imateriais não é devida, pois entende-se que nesse caso não 

haveria abalo moral a justificar reparação. Insta salientar que existência de 

discussão judicial a respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, 

situação que somente ocorre com a decisão favorável e o efetivo trânsito 

em julgado, determinando-se a exclusão definitivo. Os órgãos de proteção 

devem ser portadores de informações verdadeiras, pelo que a mera ação 

para discutir apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o 

entendimento sumulado. Sendo assim, não há no caso em comento 

ofensas a serem reparadas, incabível a reparação por danos morais. 

Quanto ao pedido de condenação de multa por litigância de má-fé, não há 

elementos suficientes para a condenação da parte autora, não há 

qualquer afronta aos incisos do artigo 80 do CPC. No mesmo passo, não 

há razões para acolher o pedido contraposto. É a fundamentação, opino. 

3. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastadas as preiminares, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a 

inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

da restrição imposta no nome da parte autora, nos cadastros de 

inadimplentes; 3) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita 

em eventual recurso; Opino pela improcedência do pedido contraposto. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta Kato Juíza 

Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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: 1017117-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDENEGRO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-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: 1017117-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ABEDENEGRO FRANCISCO DOS SANTOS PARTE RÉ: TIM S/A SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida com 

inscrições indevidas em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

afirmou desconhecer os débitos que lhe foram imputados, negou que teria 

consumido os serviços ofertados pela ré. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Preliminar Verifica-se que a 

parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse 

passo oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 

in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito'” No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi defendida a legitimidade da inscrição, ademais 

não foi apresentada qualquer excludente de responsabilidade hábil. Sendo 

assim, a retirada, por definitivo, do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais. Destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual dispensa a 

comprovação da culpa ou dolo. O Código de Defesa do Consumidor 
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preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do contrato e do débito 

discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

das restrições imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (23/09/2018); 

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017213-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA PAULA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017213-52.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

WANDERLEIA PAULA CONCEICAO DA SILVA PARTE RÉ: BANCO 

BRADESCO S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar a 

legítima existência do débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 
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preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (20/05/2017); 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANE MORENO DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº: 1017097-46.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: WIVIANE 

MORENO DA ROSA PARTE RÉ: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS LTDA SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrições indevidas em 

seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece 

os débitos que lhe foram imputados. Nos pedidos, requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos 

apresentados na inicial e defendeu a legitimidade das inscrições. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Compulsando os autos verifica-se que a 

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. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio 

como meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Registra-se que a prova documental é suficiente 

para formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto ao interesse de 

agir, esta condição da ação esta intimamente associada à utilidade da 

prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a 

movimentação da máquina jurisdicional, neste momento não se analisa se 

o autor tem efetivamente o direito que alega ter, porque este tema é 

pertinente ao mérito. Em regra, havendo lesão ou ameaça de lesão a 

direito haverá interesse de agir, em face dessas razões afasto a 

preliminar em epígrafe. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há 

ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos 

autos contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais, recibo 

de entrega assinado, boletos e documentos auxiliares de notas fiscais 

eletrônicas. (id Num. Num. 27276543 - Pág. 1 e seguintes). Dessa forma, 

as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar 

a relação jurídica e a existência dos débitos. Por consequência, declaro a 

existência do débito e que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Com efeito, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido 

contraposto nos limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a 

litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código 

de Processo Civil, notadamente quando observa-se a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 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 
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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 quantia de R$ 664,91 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e noventa e um centavos- débito já atualizado até 

11/12/2019), para futuras atualizações fixo correção monetária, indexada 

pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês. 

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. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015492-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXELY MARIA DAS NEVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015492-65.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAXELY 

MARIA DAS NEVES PINHO PARTE RÉ: BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevidas em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora 

imputado, que jamais teria utilizado os serviços da ré. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se 

opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a 

legitimidade das inscrições. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Compulsando 

os autos verifica-se que a parte autora formulou pedido de desistência da 

ação, alegando a necessidade da perícia grafotécnica. Entretanto, a parte 

ré já havia sido citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive 

juntando documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida 

em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após 

a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). Entretanto, para 

adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados Especiais, no 

concernente a observância aos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, disposto no art. 2º da 

Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu para 

manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o reclamado 

já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido inicial ser 

julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da parte 

autora, e passo a decidir a lide. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar de 

conexão Quanto ao pedido de reconhecimento de conexão observa-se 

que as outras ações distribuídas discutem negativações de contratos 

diversos, não são decorrentes do mesmo contrato, o que afasta o risco 

de decisões conflitantes, ademais, a reunião dos processos não tem 

natureza obrigatória, sendo assim rejeito a preliminar de reunião dos 

processos Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos 

autos contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais, extrato 

bancário (id Num. 27241288 - Pág. 5 e seguintes - Num. 27241795 - Pág. 

2). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos débitos. 

Por consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 377 de 579



3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte 

autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento), do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017093-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NOGUEIRA MARTINS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017093-09.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: EUNICE 

NOGUEIRA MARTINS NUNES PARTE RÉ: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe 

fora 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 se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial e defendeu a legitimidade das inscrições. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto ao pedido de perícia 

desnecessária a medida, porquanto as provas carreados aos autos são 

suficientes para a resolução da demanda. Preliminar que se afasta, ante a 

inexistência da complexidade da causa. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a 

existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi 

juntado aos autos contrato assinado pela parte autora, documentos 

pessoais e faturas de cartão de crédito que registram diversos 

pagamentos e comprovantes de saques (id. Num. Num. 27571568 - Pág. 1 

e seguintes). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos débitos. 

Por consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016489-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016489-48-2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA PARTE REQUERIDA: ITAÚ 

UNIBANCO S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevidas em 

seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o 

débito que lhe fora 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 se opôs aos fatos e pedidos 

apresentados na inicial e defendeu a legitimidade das inscrições. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto 

ao pedido de perícia desnecessária a medida, porquanto as provas 

carreados aos autos são suficientes para a resolução da demanda. 

Preliminar que se afasta, ante a inexistência da complexidade da causa. 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em tela, presentes 

os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora não tivesse 

efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia levar ao 

reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Mérito 

A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora, documentos pessoais, extrato bancário, faturas de 

cartão de crédito que registram diversos pagamentos, carta do 
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empregador que solicitou a abertura de conta para o autor (id. Num. 

27394376 - Pág. 7 e seguintes - Num. 27394379 - Pág. 5). Dessa forma, 

as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar 

a relação jurídica e a existência dos débitos. Por consequência, declaro 

que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de 

forma indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício 

regular do direito. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. É a fundamentação. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada as preliminares, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017609-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1017609-29.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

PAULO CEZAR DA ROSA PARTE RÉ: VIA VAREJO S/A SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos Trata-se de ação de reparação por danos morais, a 

parte autora alegou que adquiriu um colchão no estabelecimento da ré, e 

que teria constatado defeito no produto no dia 07/10/2019, que efetuou 

diversas reclamações e que por três vezes agendou visita técnica, mas o 

técnico não comparecia a sua residência, relatou que um novo colchão 

somente foi entregue em 5/11/2019, por essas razões requereu a 

reparação em dano moral. A defesa pugnou pela improcedência de todos 

os pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Constata-se que a parte autora reclamou do vício no colchão em 

10/10/2019, e foi substituído por um novo em 05/11/2019. Denota-se que o 

produto foi substituído por um novo antes de trinta dias, prazo razoável e 

previsto na legislação consumerista para que o fornecedor proceda a 

substituição, é o que dispõe o art. 18, §1º do CDC. Portanto, quanto a 

substituição do produto, este ocorreu dentro do prazo legal e não houve 

demora excessiva ou indiferença aos direitos do consumidor. Embora 

tenha ocorrido falhas quanto ao agendamento de visitas e não 

comparecimento dos prepostos, esse fato por si só não é suficiente para 

caracterizar o dano moral, a situação em apreço não ofendeu os direitos 

da personalidade da parte autora, porquanto não ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento ou dissabor. O dano moral, à luz da Constituição 

Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para 

configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade. Via de regra, 

o descumprimento de um dever contratual não é causa que, por si só, 

gera o dano moral. Se o vício do serviço apontado pela parte autora não 

acarreta violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em 

condenação por danos morais. Enfim, que não se está afirmando que o 

fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos 

não podem ser elevados à esfera de dano moral. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, e pela 

extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. 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: 1006950-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATISTE & CATISTE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PIAU DE LIMA MAITELLI (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAITELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1006950-58.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CATISTE & CATISTE LTDA - ME PARTE RÉ: DANIELA PIAU DE LIMA 

MAITELLI PARTE RÉ: ALEXANDRE MAITELLI SENTENÇA Trata-se de ação 

de cobrança. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Denota-se dos autos que que as partes rés estão inadimplentes, 

porquanto não efetuaram por completo os pagamentos dos móveis 

adquiridos da empresa demandante. Afere-se que as rés alegaram que 

uma porta e uma mesa apresentaram vícios, e por isso não teriam 

efetuado o pagamento restante, ocorre que as referidas argumentações 

não são hábeis para afastar as obrigações das partes demandadas. 

Tendo em vista que os móveis foram entregues em 2017, conforme se 

extrai do contrato id. Num. 24738420 - Pág. 1, e o consumidor decai do 

direito de reclamar de vícios de produtos duráveis a partir de noventa dias 

da entrega do produto, e no caso não foi provado que as partes rés teriam 

efetuado reclamações acerca de possíveis vícios dos produtos. 

Outrossim, a defesa não informou a data que teria constatado os vícios 

nos bens móveis. Assim, não foi apresentado qualquer excludente de 

responsabilidade, portanto a obrigação das partes rés permanecem. Com 

efeito, verifica-se que as partes requeridas não cumpriram com seus 
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encargos contratuais e estão inadimplentes, sendo assim assiste razão a 

parte autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos 

contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o 

contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No 

mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Diante disso, 

aplica-se a multa contratual de cinco por cento sobre o saldo residual de 

R$ 22.057,34 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos). Pontua-se que a quantia cobrada não foi especificamente 

contestada, assim o valor requerido na inicial não comporta alteração. 

Nesse passo, constatada a inadimplência, determino que as partes ré s 

cumpram com seus encargos. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: Condenar as parte rés, de forma 

solidária, a pagar a parte autora o montante de R$ 30.269,06 (trinta mil 

duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos) valor atualizado até 

01/06/2019, para futuras atualizações incidirá correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao 

mês, calculados a partir de 01/06/2019. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 

2020. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1010798-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA VELOSO DA COSTA (INTERESSADO)

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:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DAIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1010798-53.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MYLENA VELOSO DA 

COSTA PARTE RÉ: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A PARTE RÉ: 

DAIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME SENTENÇA Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais e materiais. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto a 

ilegitimidade do polo passivo defendida pela ré Via Varejo, nota-se que 

tratando-se de ação que discute vício ou defeito do serviço, há evidente 

solidariedade entre todos os envolvidos na prestação do serviço, não 

havendo a diferenciação como acontece para o fato do produto, isto é 

qualquer fornecedor de serviços, em princípio, responde objetivamente 

pelos danos sofridos pelo consumidor, por essa razão afasto a preliminar 

suscitada. Em relação a preliminar de inépcia da petição inicial, a ausência 

de quantificação do dano moral não é capaz, por si só, de afastar a 

analise do mérito, o novo Código de Processo Civil, não proibiu o pedido 

genérico, ademais o Enunciado 170 do FONAJE expõe: "No Sistema dos 

Juizados Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do 

CPC/2015 especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor 

opte por atribuir um valor específico, este deverá ser computado 

conjuntamente com o valor da pretensão do dano material para efeito de 

alçada e pagamento de custas (XLI Encontro - Porto Velho-RO)”. Por 

essas razões, rejeito a preliminar. Referente ao benefício da justiça 

gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95 informa que acesso ao Juizado Especial 

independerá, no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º, do CPC preleciona que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, dessa forma rejeito a preliminar 

suscitada. Revelia Reconheço os efeitos revelia em face da parte 

requerida Daiane dos Santos de Oliveira - ME, pois devidamente citada não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Necessário esclarecer que o art. 345, II, do CPC afasta os efeitos da 

revelia em caso de pluralidade de réus se um deles contestar, porém 

apenas quando se cuidar de litisconsórcio necessário e se o fato 

defendido for benefício a ambas as partes, o que não é o caso do autos, 

portanto os efeitos da revelia se impõe em face da primeira parte 

requerida. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência 

ou inexistência da falha na prestação do serviço, especificamente em 

relação de produto (bateria infantil) adquirido pela consumidora mais que 

não teria sido entregue. Constata-se que as partes requeridas não 

entregaram o produto adquirido pela parte autora, pois não trouxeram 

elementos que provassem o cumprimento contratual, já a parte autora 

apresentou documentos que comprovam a aquisição do produto e seu 

respectivo pagamento. ID. Num. 22864816 - Pág. 1 e seguintes. Das 

provas, verifica-se que fora juntada boleto e comprovante de pagamento 

que atestam a compra do produto, além de e-mails com número do pedido 

e com reclamações remetidas as requeridas. Portanto, diante da 

inexistência de qualquer excludente de responsabilidade, afere-se que 

houve vício na prestação do serviço que merece ser reparado. Diante 

disso, constata-se que houve inadimplemento contratual por parte da ré, 

por consequência deverá a parte ré restituir a parte autora pelos valores 

despendidos com a compra do produto que não lhe fora entregue. A 

restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto a situação narrada 

não se confunde com cobrança indevida prevista do parágrafo único do 

art. 42 do CDC, trata-se, em verdade, de inadimplemento contratual. 

Nota-se que houve descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva que 

regem as relações de consumo. Nesse passo, é direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O Código de 

Defesa do Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. Nesse trilhar, compete a empresa ré agir com a diligência 

necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa 

acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não havendo 

dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. Ademais, a responsabilidade é 

de ordem solidária, já que tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo, é o que afirma o art. 7º, parágrafo único do CDC. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse sentido é o entendimento deste 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “A ausência de entrega de 

mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na solução do 

problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 
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aborrecimento e percalços do dia-a-dia. [...].” (Ap n° 167552/2015 – 

Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara Cível – 

12.4.2016). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar as partes 

rés, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 206,38, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (09/05/2019), e 

juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. 2) Condenar as 

partes rés, de forma solidária, ao pagamento de reparação por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da 

citação; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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: 1006509-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LECINO LIMA DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER MARTINS SANTOS (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1006509-77.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LECINO LIMA DA SILVA PARTE RÉ: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA PARTE RÉ: DENNER MARTINS SANTOS SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos Trata-se de ação de embargos de terceiro objetivando a liberação de 

uma motocicleta adquirida em 05 de julho de 2016, a parte autora alegou 

que não teria conseguido regularizar a documentação do bem junto ao 

DETRAN, porém efetuou todos os pagamentos dos impostos no ano de 

2017 a 2019, porém o bem foi penhorado por débito do antigo proprietário. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar No tocante a intempestividade dos embargos de terceiro afasto 

o reconhecimento, haja vista que o terceiro não tomou conhecimento da 

restrição ocorrida em 10/08/2019, outrossim visando atender a economia 

processual afasto a preliminar, pois caso não seja conhecido os 

embargos a parte poderá ajuizar uma ação autônoma com os mesmos 

pedidos. Nesse sentido, em 2018 decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A 

perda do prazo para oposição dos embargos de terceiro não produz 

qualquer modificação no plano do direito material, de modo que a parte 

interessada poderia repetir a demanda (com as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir), sob a forma de uma ação autônoma”, explicou o ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino. "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO 

CPC/1973. PROCESSO PRINCIPAL SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CIÊNCIA DO TERCEIRO POSSUIDOR. TERMO 'AD QUEM' DO 

PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS 

TEMPESTIVOS NO CASO DOS AUTOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO 

DE ORIGEM. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de 

terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de 

adjudicação (cf. art. 1.048 do CPC/1973), bem como em torno da ciência 

do terceiro a respeito da constrição judicial que pendia sobre o imóvel. 2. 

Nos termos do art. 1.048 do CPC/1973: "Os embargos podem ser opostos 

a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada 

em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta". 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias 

somente após a turbação ou esbulho, na hipótese em que o terceiro não 

tinha ciência da constrição judicial. Jurisprudência pacífica desta Corte 

Superior. 4. Caso concreto em que o processo principal correu em 

segredo de justiça, fato que conduz à presunção de que o terceiro não 

teve ciência da constrição que pendia sobre o imóvel, que não foi ilidida 

por prova em contrário. 5. Tempestividade dos embargos de terceiro no 

caso concreto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem 

para que seja retomado o processamento dos embargos de terceiro. 6. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1608950 MT 

2016/0149943-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 13/11/2018)”. Mérito Vislumbra-se que razão assiste a parte 

embargante, pois provou que detém a posse e a propriedade da 

motocicleta desde julho de 2016, ou seja, antes da restrição judicial 

ocorrida em 2018. Foi acostado aos autos cópia do verso do certificado 

de registro do veículo com firma reconhecida em 05 de julho de 2016 que 

atesta a compra da motocicleta realizada pela parte autora, juntou-se, 

ainda, comprovantes de pagamentos dos encargos decorrentes da 

motocicleta realizados pelo embargante (Id. Num. 21325179 - Pág. 1 e 

seguintes). Insta salientar que a transferência da propriedade de bem 

móvel se opera com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, 

assim o fato da documentação não ter sido regularizada no DETRAN não 

destitui a propriedade do bem a parte autora. Nesse passo, o embargante 

comprovou o fato constitutivo do seu direito, ademais não há prova de 

má-fé por parte do embargante, logo a desconstituição da constrição 

judicial é medida que se impõe, uma vez que o Enunciado da Súmula n. 375 

do STJ preleciona que o reconhecimento da fraude de execução depende 

do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente. Nesse trilhar, insta colacionar um julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “A orientação pacífica da Colenda Corte 

Superior converge no sentido de que em relação a terceiros é necessário 

o registro da penhora para comprovação da fraude, não bastando, para 

tanto, a simples constatação de que o negócio de compra e venda tenha 

sido realizado após a citação do devedor na demanda executiva. Nos 

termos do enunciado sumular nº 375 do STJ “O reconhecimento da fraude 

à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 

de má-fé do terceiro adquirente”. É do credor o ônus da prova de que o 

terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o 

alienante à insolvência (Ap 90223/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) (TJ-MT - APL: 

00041204820108110004 90223/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2015, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2015)”. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 , OPINO PELA TOTAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas no embargos de terceiro, 

confirmando os efeitos da tutela de urgência antecipada para manter, por 

definitivo, o cancelamento da constrição sobre a motocicleta Honda/CG150 
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FAN ESDI, Placa NTX4733/MT, Chassi 9C2KC1680CR453169, Motor 

KC16E8C453169, ano 2012, nos moldes do art. 681 do CPC. Certifique-se 

o teor desta decisão nos autos principais - 8030834-02.2016.811.0002, 

vindo os autos conclusos para realização da baixa da restrição. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de Jurisdição. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme 

o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1009558-29.2019.8.11.0002
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DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SARAIVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1009558-29.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA PARTE RÉ: BRUNO VINICIUS 

SARAIVA DE ALMEIDA SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação 

de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência 

antecipada e indenização por danos materiais e morais. Alegou a parte 

autora que foi proprietário do Automóvel, modelo: GM/CORSA WIND, ano 

2000, placa JZH1361, até a data do dia 18.05.2014, durante esse período, 

o AUTOR efetuou o pagamento de todos os débitos de IPVA/DPVAT, por 

isso seu veículo encontrava em situação regular perante o Departamento 

de Trânsito – DETRAN - MT, que em 19.05.2014, o autor teria vendido para 

o Réu o bem, e ficou sob a responsabilidade do comprador, a assunção e 

adimplemento de 18 parcelas que faltavam para a quitação do veículo. 

Sendo assim, a transferência do veículo só poderia ser realizada após a 

quitação do mesmo, ficou acordado em instrumento particular de compra e 

venda (documento em anexo), que o autor após o pagamento de todas 

das parcelas em aberto, tomaria a devidas providências, outorgando a 

documentação necessária à transferência do veículo para o comprador. 

Alegou o autor que O réu cumpriu com o adimplemento das parcelas em 

aberto, porém vendeu o veículo, sem ter procurado o autor para que fosse 

realizada os trâmites para a transferência Asseverou a parte autora que 

após passado 05 anos da transação de compra e venda o RÉU não 

efetuou a transferência, e não pagou os documentos/encargos/multas 

junto ao DETRAN - MT, cujo montante é de 1.782,62 (mil setecentos e 

oitenta e dois reais, com sessenta e dois centavos), além do perigo de 

perder a permissão de dirigir, requereu a conclusão da transferência a 

reparação do dano moral por ter o nome inscrito órgãos de proteção ao 

crédito. A parte ré refutou os termos relatos da inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar A parte ré alegou sua 

ilegitimidade passiva, no entanto à luz da teoria da asserção, a legitimidade 

e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata 

dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, dessa forma a 

ré deve prevalecer no polo passivo, pois é inegável que efetuou a compra 

do veículo posto em discussão, por essas razões rejeita-se a preliminar. 

Mérito O ponto controverso reside na responsabilidade da ré perante as 

pendências financeiras como multas, DVPAT, IPVA e licenciamento que 

incidem sobre veículo GM/Corsa. É incontroverso que o veículo foi vendido 

para o réu, e posteriormente o veículo foi revendido a terceiro, no entanto, 

vislumbra-se da inicial que o autor afirmou que o réu não teria lhe dado 

ciência acerca da venda do veículo ao terceiro (Sr. Sebastião), ocorre que 

a alegação da parte autora entra em conflito com os documentos lançados 

na inicial, isso porque a parte autora assinou o CRV onde consta que o 

novo comprador do veículo seria o Sr. Sebastião, logo a parte autora 

estava plenamente ciente e consentiu com a venda. (ID.Num. 22465629 - 

Pág. 9). Portanto, as pendências que incidem sobre o veículo após 14 de 

outubro de 2015 não devem recair sobre o réu, porque competia ao autor 

providenciar a comunicação de venda ao DETRAN-MT, já que estava 

formalmente vinculado ao DETRAN e consentiu com a revenda do veículo. 

Infere-se que a cláusula 7ª do contrato de compra e venda assevera que 

“O VENDEDOR se compromete após a quitação das parcelas pendentes 

junto ao banco credenciado a assinar e outorgar toda e qualquer 

documentação necessária para total transferência do referido veículo 

para o nome do comprador. Nesse ponto, não foi provado pelo autor que 

após a quitação das dezoito parcelas pelo réu o autor teria providenciado 

a regulamentação da transferência para o nome do réu, portanto a 

Cláusula 7ª e 9ª do contrato não foram cumpridas pelo autor. É patente 

que o réu não teria como transferir oficialmente o automóvel para o senhor 

Sebastião, visto que ainda constava nos documentos oficiais do veículo 

como antigo proprietário o autor, o DETRAN não aceitaria a comunicação 

de venda proferida pelo réu, ademais no CRV consta a advertência que o 

vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda perante ao 

DETRAN. Observa-se que o veículo foi vendido ao réu em 19 de maio de 

2014 e posteriormente revendido ao Sr. Sebastião em 14 de outubro de 

2015, com plena ciência do autor. Durante o período que o réu estava com 

o veículo de maio de 2014 a 14 de outubro de 2015, somente há uma multa 

da responsabilidade da parte ré no valor de R$ 191,54, data da infração 

14/04/2015, portanto somente quanto a esta multa o réu deverá ser 

responsabilizado. Em relação as outras pendências, conforme já 

esclarecido, essas não devem ser imputadas a parte ré. Quanto aos 

danos morais, não vislumbro ofensas aos direitos da personalidade da 

parte autora, isto é o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom 

nome da parte autora, inclusive não há prova da negativação indevida 

referente a multa da responsabilidade da parte ré, conforme relatou a 

parte autora na inicial. O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a 

agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar 

dita agressão, não basta qualquer contrariedade. 3. DISPOSITIVO Em face 

do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a parte ré a quantia de R$ 

191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), 

referente a multa datada em 14/04/2015 do veículo GM/CORSA WIND, ano 

2000, placa JZH1361, a quantia deverá ser paga ao DETRAN. 2. Confirmar 

os efeitos da liminar concedida para manter a restrição de venda sobre o 

veículo perante o DETRAN-MT. Opino pela improcedência dos danos 

morais. CONCEDER a parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso. Sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica 

desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de 

transferência para a conta do patrono a existência de cláusula conferindo 

poderes para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1008728-63.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: EDEVIGE MARIA FARIA DE 

FREITAS PARTE RÉ: APROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO PARTE RÉ: MONACO 

AUTO CENTER EIRELI - EPP SENTENÇA SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais 

e pedido de tutela provisória de urgência antecipada. A parte autora 

alegou falha na prestação do serviço de seguro, relatou que acionou o 

seguro do veículo diante da ocorrência do sinistro, mas o veículo não teria 

sido consertado, afirmou que suporta a demora da parte ré em reparar o 

veículo, alegou não ter conseguido carro reserva e propõe a ação para 

ser reparada. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares A segunda requerida sustentou sua ilegitimidade passiva, 

verifica-se que a segunda requerida é a oficina contratada para o reparo 

do veículo seguro, assim detém relação jurídica com ambas as partes do 

processo. Dessa forma, a requerida detém legitimidade passiva para 

integrar a lide, uma vez que participa da relação de direito material, 

decorrente do conserto do veículo, por determinação da seguradora. 

Ademais, em uma análise abstrata, tratando-se de ação que discute vício 

ou defeito do serviço, há evidente solidariedade entre todos os envolvidos 

na prestação do serviço, não havendo a diferenciação como acontece 

para o fato do produto, isto é qualquer fornecedor de serviços, em 

princípio, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, 

por essa razão afasto a preliminar suscitada. "CIVIL. SEGURO. VEÍCULO 

AUTOMOTOR. RETARDO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. AUSÊNCIA DE 

MOTIVO JUSTO ASSOCIADO AO TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO 

JURIDICAMENTE RELEVANTE. TRANSTORNO QUE EXCEDE AQUELE 

INERENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA. JUROS MORATÓRIOS QUE, 

CONTUDO, SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONTRATUAL. 1. Parte-se do fato incontroverso de que o veículo da 

autora aguarda A realização de reparos desde novembro de 2015, 

situação que não se justifica diante da informação prestada pela 

fabricante no sentido de que, a uma, sequer foi contatada formalmente e, 

a duas, a ausência de peças de reposição em um fornecedor específico 

não significa que esteja ela em falta no mercado. 2. Forçoso concluir que o 

retardo na execução do objeto contratual, pelo conjunto probatório 

amealhado no curso da instrução, deve ser imputado à desídia da 

seguradora e da oficina mecânica por ela credenciada em diligenciar a 

obtenção de peças de outros fornecedores, inclusive mediante formal 

requerimento dirigido ao fabricante. 3. Doutrina e jurisprudência passaram 

a admitir que o piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em 

sociedade estão expostos pode, a depender da casuística, ser excedido 

mesmo em relações negociais, como se verifica na hipótese em apreço, 

em que o descaso da seguradora e oficina mecânica por ela credenciada 

se prolongou por mais de seis meses, sem notícias de que tenham se 

comprometido a ao menos atenuar os efeitos nocivos do retardo culposo, 

para que bastaria a oferta de um carro reserva neste interregno. 4. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 10317081620168260576 SP 

1031708-16.2016.8.26.0576, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 

05/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/09/2017)”. Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 

9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Averiguar-se-à se ocorreu 

excesso de mora por parte das rés em providenciar o reparo do veículo 

da parte autora, assim no caso a controvérsia reside na existência ou 

inexistência de falha na prestação dos serviços ofertados pelas rés. 

Constata-se que o sinistro no veículo ocorreu no dia 13 de junho de 2019, 

as peças para os reparos chegaram na concessionária no dia 05 de julho 

de 2019. (Id. Num. 24189957 - Pág. 8 - troca de mensagens que confirmam 

a disponibilidade das peças para o conserto do veículo). Depreende-se 

que desde a data do sinistro a parte autora suportou mais de noventa dias 

sem o reparo do seu veículo. Outrossim, o sinistro ocorreu em junho de 

2019, mas o carro reserva somente foi disponibilizado após a liminar 

concedida. Portanto, é inequívoca a falha na prestação do serviço, tendo 

em vista que a demora para reparar o bem foi injustificada, porquanto 

desde 05 de junho de 2019 as peças do veículo estão a disposição das 

requeridas. A mora em receber o reparo em tempo razoável, afronta a 

boa-fé objetiva e a segurança que os consumidores depositam nas 

empresas. Manifesta o vício no serviço aplica-se a regra de solidariedade 

entre todos os envolvidos com a prestação do serviço nos termos do 

artigo 20 do CDC, destaca-se que são considerados como impróprios os 

serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas 

regulamentares de prestabilidade. Portanto, não há dúvida de que a 

conduta das rés provocaram transtornos, aflição e angústia na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, pois mesmo segurado o 

consumidor teve que suportar o ônus de ficar sem o seu veículo diante da 

mora das partes requeridas em providenciar o conserto do veículo. Nesse 

sentido: "CIVIL. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RETARDO NA 

REALIZAÇÃO DE REPAROS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO ASSOCIADO 

AO TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 

TRANSTORNO QUE EXCEDE AQUELE INERENTE AO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA. JUROS 

MORATÓRIOS QUE, CONTUDO, SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. 1. Parte-se do fato 

incontroverso de que o veículo da autora aguarda A realização de reparos 

desde novembro de 2015, situação que não se justifica diante da 

informação prestada pela fabricante no sentido de que, a uma, sequer foi 

contatada formalmente e, a duas, a ausência de peças de reposição em 

um fornecedor específico não significa que esteja ela em falta no 

mercado. 2. Forçoso concluir que o retardo na execução do objeto 

contratual, pelo conjunto probatório amealhado no curso da instrução, 

deve ser imputado à desídia da seguradora e da oficina mecânica por ela 

credenciada em diligenciar a obtenção de peças de outros fornecedores, 

inclusive mediante formal requerimento dirigido ao fabricante. 3. Doutrina e 

jurisprudência passaram a admitir que o piso de tolerabilidade ao qual 

todos os que vivem em sociedade estão expostos pode, a depender da 

casuística, ser excedido mesmo em relações negociais, como se verifica 

na hipótese em apreço, em que o descaso da seguradora e oficina 

mecânica por ela credenciada se prolongou por mais de seis meses, sem 

notícias de que tenham se comprometido a ao menos atenuar os efeitos 

nocivos do retardo culposo, para que bastaria a oferta de um carro 

reserva neste interregno. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 

10317081620168260576 SP 1031708-16.2016.8.26.0576, Relator: Artur 

Marques, Data de Julgamento: 05/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/09/2017)”. O descaso e má prestação do serviço 

ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.”. Dos autos depreende-se que foi comprovado que o 

consumidor buscou a solução do impasse na via extrajudicial, mas as 

empresas rés não diligenciaram a tempo para prestar um serviço efetivo à 

consumidora. O dano moral além de servir como reparação do prejuízo 

moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático 
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pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se 

ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o 

consumidor e a própria relação de consumo. Referente a excludente de 

responsabilidade culpa exclusiva de terceiro esta excludente somente 

prevalece quando o terceiro apontado é pessoa totalmente estranha ao 

ciclo do serviço prestado, o que não é o caso dos autos, haja vista que a 

oficina (Monaco), participa dos riscos e dos benefícios na atividade 

desempenhada, à vista disso é peça elementar no serviço ofertado à 

parte autora. 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. Para concluir, ressalta-se que inexiste 

descumprimento da liminar referente a entrega de veículo reserva, tendo 

em vista que a parte autora se negou a retirar o carro, exigindo outras 

condições não requeridas na inicial. Por outro lado, o veículo da parte 

autora não foi consertado no prazo de vinte dias conforme determinado, a 

citação ocorreu em agosto de 2019, mas até setembro de 2019 o veículo 

não foi consertado, aliás, até a data da presente sentença não houve 

manifestação das rés quanto ao cumprimento do reparo, dessa forma fixo 

multa pelo descumprimento da liminar em favor da parte autora na quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Em face do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS 

EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL PARA: 1. condenar as partes rés, de forma 

solidária, na reparação por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, computada a partir 

do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, 

contabilizado a partir da citação; 2. condenar as partes rés, de forma 

solidária, em multa pelo descumprimento da liminar em favor da parte 

autora na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011038-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1011038-42.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA SANTANA 

PARTE RÉ: LOJAS RENNER S.A SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais. A parte autora 

relatou que no dia 12/06/2019, por volta das 15:48h, efetuou a compra, no 

estabelecimento da requerida, de 01 (uma) camisa manga curta (viscose 

floresta), no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos), 01 (uma) camisa (voal estampado flame floral), no valor de R$ 

119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), e 01 (uma) Bermuda 

jeans slim Ibiuna, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 

centavos), para seu irmão, mas posteriormente percebeu que estava 

faltando uma peça, uma camisa curta viscose floresta. Relatou que voltou 

a loja com a nota fiscal, mas não lhe entregam a peça, e, ainda, lhe 

trataram de maneira arrogante e com indiretas insinuando que a parte 

autora queria dar o golpe. Nos relatos a parte autora disse que foi vítima 

de preconceito racial, e sua honra teria sido maculada. Alegou que 

solicitou as imagens do estabelecimento para provar que não teria levado 

a camisa, mas as imagens foram negadas. A autora declarou que tentou 

resolver o impasse na via extrajudicial por intermédio do PROCON, que na 

ocasião as gravações do momento da compra foram apresentadas, que 

mediante as gravações ficou provado a não entrega de uma peça 

adquirida. A parte ré apresentou contestação, defendeu que entregou 

todas as peças, afirmou inexistir ato ilícito e pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC Mérito A controvérsia dos autos está em definir se houve vício no 

serviço prestado pela parte requerida, especificamente se houve entrega 

de uma peça de roupa (camisa curta viscose floresta) adquirida pela parte 

autora no estabelecimento da ré. Constata-se do vídeo, juntado pela parte 

autora no id. 22935073, que é possível verificar que as três peças foram 

entregues a parte autora, assim os fatos narrados na inicial não 

correspondem com a realidade. Observa-se que as provas juntadas pela 

parte autora se contrapõem aos fatos narrados. A fim de reforçar a 

inexistência de ato ilícito foi juntado pela parte requerida a gravação 

completa, a qual prova mais uma vez a entrega das peças. O fato de 

existir uma camiseta na cadeira igual a que a parte autora adquiriu não é 

relevante, pois o primeiro vídeo prova que as três peças foram entregues. 

Ademais, a segunda gravação é posterior a compra realizada pela parte 

autora. Sabe-se que em lojas de departamento há grande quantidade de 

peças iguais, fica evidente, portanto, que a parte autora criou uma 

situação para lhe ensejar enriquecimento sem causa. A parte requerida 

agiu no exercício regular de um direito ao negar a entrega de uma nova 

peça. Não houve falha na prestação do serviço, não houve ato ilícito, nem 

mesmo preconceito conforme tentou convencer a parte autora, assim, é 

indevida a reparação por danos morais. 3.DISPOSITIVO Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzida na inicial. Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1010053-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICELAINE CARMO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1010053-73.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LEONICELAINE CARMO 

PENA PARTE RÉ: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de cobrança cumulada 

com declaratória de abusividade contratual e condenação de restituição 

da quantia paga. A parte autora alegou que acordou com a requerida (em 

2013), um consórcio de veículo modelo FOX 1.0 4P, com duração de 60 

meses, que foram quitadas todas as parcelas, e tentando levantar o 

crédito, não obteve êxito, até que em julho/2019 foi orientada a formalizar 

novo pedido, pois não havia registros acerca dos pedidos anteriores, e 

após longa espera conseguiu somente liberação parcial do valor (R$ 

20.596,32 (vinte mil e quinhentos e noventa e seis e trinta e dois 

centavos), e tentando resolver a questão administrativamente não obteve 

sucesso. A parte ré pugnou pela improcedência de todos os pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, 

informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 

99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

ilegitimidade quanto a incidência de taxa de permanência decorrente do 

contrato de consórcio cobrado da parte autora. Insta salientar que a 

cobrança da taxa de permanência sobre os recursos não procurados é 

permitida apenas para contratos firmados a partir da vigência da Lei nº 

11.795/2008, e desde que expressamente prevista tal cobrança nos 

contratos. Constata-se que a parte autora aderiu a um consórcio e foi 

contemplada no valor de R$ 37.027,50, mas a ré reteve indevidamente 

uma quantia que lhe era devida, a requerida retém quantia sem justificativa 

plausível, sob a argumentação que a parte autora não teria requerido a 

restituição dos valores, que, portanto, sobre o crédito deveria incidir a 

taxa de permanência. Denota-se que a parte ré apesar de alegar que teria 

comunicado a parte autora para que esta realizasse o saque da quantia, 

em razão do final do grupo de consórcio, não provou que procedeu com a 

comunicação para sustentar sua tese. Isso porque, o documento juntado é 

documento unilateral e não há registro do correio quanto a efetiva entrega 

da carta a parte consumidora, na data do encerramento do grupo que 

ocorreu em 21/09/2018, outrossim a requerida não demonstrou o teor da 

referida carta (id. Num. 24283400 - Pág. 2). Observa-se, ainda, que o 

telegrama juntado no id. Num. 24283412 - Pág. 7, possui data de 

13/06/2019, e em maio de 2019 a parte requerida já tinha solicitado o 

depósito do crédito (Num. 24283412 - Pág. 1), portanto a alegação da 

requerida para sustentar a legitimidade da taxa de permanência se 

contrapõe a provas dos autos. E mais, o telegrama juntado não informou 

acerca do encerramento do grupo, somente solicitou a parte autora para 

entrar em contato com a requerida. Ou seja, antes da data do 

requerimento da parte autora para disponibilizar o crédito, que ocorreu em 

maio de 2019, não houve comunicação efetiva a parte consumidora 

acerca do encerramento do grupo, dessa forma a requerida não atendeu 

o requisito do art. 31 da Lei 11.795/2008. Assim, reconheço a ilegitimidade 

da incidência taxa de permanência na quantia de R$ 18.085,65, que incidiu 

indevidamente no crédito da parte autora. Id. Num. 24283405 - Pág. 1. Em 

relação aos juros de mora esses não são devidos a partir da última 

parcela paga do consórcio, conforme quis sustentar a parte autora, isso 

porque por mera liberalidade foi a parte autora quem não quis utilizar o 

crédito quando foi contemplada, assim somente deve incidir os juros de 

mora a partir da solicitação dos créditos, portanto, desde 24/05/2019. 

Dessa forma, faz jus a parte autora a restituição de R$ 18.085,65 (dezoito 

mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de 

correção monetária, indexada pelo INPC e juros simples de mora de um por 

cento ao mês a partir de 24/05/2019. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS 

PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, PARA: 1. CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia 

de R$ 18.085,65 (dezoito mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), que deverão ser acrescidos de correção monetária, indexado 

pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos a 

partir de 24/05/2019; 2. CONCEDER a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013733-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

JESUINO DE FARIAS OAB - MT12068-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE PROCESSO NÚMERO: 

1013733-66.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAURICIO FRANCISCO DA 

SILVA PARTE RÉ: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA SENTENÇA 1. Síntese 

dos Fatos Trata-se de ação de embargos de terceiro objetivando a 

liberação de um veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 FLEX, placa KLW 9601/MT 

ano 2005, adquirido em 27 de setembro de 2015, alegou o autor que não 

teria conseguido regularizar a documentação de transferência do bem 

perante ao DETRAN, em razão de problemas financeiros, mas que está na 

posse do veículo desde setembro de 2015, no entanto, o veículo foi 

penhorado por dívida do antigo proprietário, nos pedidos requereu a 

liberação do veículo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Vislumbra-se que razão assiste à parte embargante, pois 

provou que detém a posse e a propriedade do bem desde setembro de 

2015, ou seja, antes da restrição judicial ocorrida em 2017. Denota-se que 

a compra do veículo ocorreu em 27 de setembro de 2015, data anterior ao 

cumprimento de sentença que foi proferido em 18 de agosto de 2017, as 

respectivas datas podem ser aferidas do contrato registrado em cartório e 

na cópia do processo de execução no id. Num. 24479509 - Pág. 1. 

Outrossim, o alienante exercia ou exerce a função de garagista o que faz 

presumir a boa-fé do embargante, vez que é legitimo consumidor. A 

averbação do bloqueio no Detran só ocorreu em agosto de 2017, assim 

verifica-se que o adquirente não tinha como ter ciência acerca da penhora 

que poderia recair sobre o bem, portanto a boa-fé deve prevalecer. 

Porquanto, o art. 792 inciso II, do CPC, afirma: "A alienação ou a oneração 

de bem é considerada fraude à execução: II - quando tiver sido averbada, 

no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do 

art. 828. A esse respeito: "APELAÇÃO. POSSE. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. ALIENAÇÃO OCORRIDA EM 

MOMENTO ANTERIOR À ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL, HAVENDO 

AUSÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO NO CADASTRO DO DETRAN À 

ÉPOCA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
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MANTIDA. RECURSO DA EMBARGADA IMPROVIDO. No caso em 

julgamento, ante a ausência de qualquer prova de que o proprietário do 

veículo bloqueado soubesse da existência da ação monitória, em fase de 

cumprimento de sentença movida pela embargada em face da antiga 

proprietária do referido bem móvel, há, sim, de reconhecer a boa-fé do 

adquirente, especialmente diante da inexistência de qualquer anotação no 

cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito.(…) (TJ-SP - AC: 

10021932620188260006 SP 1002193-26.2018.8.26.0006, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 10/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/06/2019)”. Ressalta-se que compete ao embargado 

provar que o terceiro adquirente, ora embargante, tinha ciência acerca da 

constrição ou demanda contra o devedor capaz de levá-lo a insolvência, 

situação que não foi provada, portanto, a boa-fé, mais uma vez, deve se 

sobrepor. Ademais, diz o Enuncido da Súmula 375 do STJ: "O 

reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. "DECISÃO: 

ACORDAM os Senhores Desembargadores que integram a Décima 

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO ? VEÍCULO 

AUTOMOTOR ? ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA DO BEM ? 

ADQUIRENTE DE BOA-FÉ ? FRAUDE À EXECUÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? 

SÚMULA 375, DO STJ ? POSSE LEGÍTIMA ? CONSTRIÇÃO AFASTADA ? 

SENTENÇA MANTIDA. 1. "A jurisprudência é pacífica no sentido de 

reconhecer que não há fraude à execução na aquisição feita por terceiro, 

presumivelmente de boa-fé, que compra o bem de outro que não o 

executado, antes que houvesse inscrição da penhora e bloqueio junto ao 

DETRAN e quando não se cogita que o adquirente sabia da existência da 

demanda capaz de levar o primitivo proprietário à insolvência" (TJPR, Ac 

23067, Hamilton Mussi Correa, 01/03/2011). 2. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1450593-4 - União da Vitória - Rel.: 

Ruy Muggiati - Unânime - - J. 16.03.2016) (TJ-PR - APL: 14505934 PR 

1450593-4 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1777 11/04/2016)" 

Insta salientar que a transferência da propriedade de bem móvel se opera 

com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, assim o fato da 

documentação não ter sido regularizada no DETRAN não destitui a 

propriedade do bem a parte autora. Nesse passo, o embargante 

comprovou o fato constitutivo do seu direito, ademais não há prova de 

má-fé por parte do embargante, logo a desconstituição da constrição 

judicial é medida que se impõe. “A orientação pacífica da Colenda Corte 

Superior converge no sentido de que em relação a terceiros é necessário 

o registro da penhora para comprovação da fraude, não bastando, para 

tanto, a simples constatação de que o negócio de compra e venda tenha 

sido realizado após a citação do devedor na demanda executiva. Nos 

termos do enunciado sumular nº 375 do STJ “O reconhecimento da fraude 

à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 

de má-fé do terceiro adquirente”. É do credor o ônus da prova de que o 

terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o 

alienante à insolvência (Ap 90223/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) (TJ-MT - APL: 

00041204820108110004 90223/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2015, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2015)”. Descabe nesta fase a 

condenação em custas e honorários, pelo que resta indeferido este 

pedido. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO PELA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas no embargos de terceiro, confirmando os efeitos da tutela de 

urgência antecipada para manter, por definitivo, o cancelamento da 

constrição de penhora sobre veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 FLEX, placa 

KLW 9601/MT ano 2005, nos moldes do art. 681 do CPC. Certifique-se o 

teor desta decisão nos autos principais 8010469-92.2014.811.0002, vindo 

os autos conclusos para realização da baixa da restrição. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de Jurisdição. 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, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO Nº: 1017543-49.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARIA DAS 

GRACAS DOS SANTOS PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Alegou desconhecer o débito. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento da inscrição e 

a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim sua ausência não é capaz de afastar a 

análise do mérito, outrossim a parte autora juntou documento hábil para 

atestar as inscrições em seu nome, portanto, rejeito a preliminar. Em 

relação à validade da procuração, verifica-se que a parte autora é pessoa 

não alfabetizada, em regra o Código Civil determina a necessidade de 

assinatura de duas testemunhas para validar o mandato, no entanto, o rito 

do Juizado Especial Cível prevê em seu art. 9º, §3º, que o mandato do 

advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais, tendo 

em vista que a parte autora compareceu à audiência de conciliação, 

dispenso a juntada de nova procuração quanto aos poderes gerais, dessa 

forma rejeito a preliminar e prossigo na análise dos autos. Ressalto que a 

qualquer tempo poderá o patrono juntar aos autos a procuração subscrita 

por duas testemunhas para lhe conferir os poderes especiais. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se a legitimidade da 

inscrição, visto que foi juntado aos autos, faturas, telas sistêmicas com 

registro de pagamentos parciais, contrato, documento pessoal da parte 

autora e históricos de chamadas. (Id. Num. 27729059 - Pág. 21). 

Denota-se que na inicial a parte autora não negou a relação jurídica, 

apenas afirmou desconhecer o débito, dessa forma apresentado e 

justificado a origem do débito, competia a parta autora apresentar os 

comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são 

indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando inerte após a 

apresentação da contestação. Diante disso, as provas trazidas aos autos 

pela parte ré são suficientes para confirmar existência dos débitos. Por 

consequência, declaro a existência do débito e que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Não 

obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 
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da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Comprovada 

a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, 

não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se 

que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão 

mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da 

Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho o pedido 

contraposto, nos limites do objeto da demanda e nos moldes do art. 30 da 

Lei 9.099/95. Quanto a litigância de má-fé não se verifica no caso a 

presença dos seus elementos caracterizadores, visto que a parte autora 

na inicial não negou a relação jurídica, dessa forma a mera propositura de 

ação para esclarecer a origem do débito, não configura, por si só, ato de 

litigância de má-fé, portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de 

desmoralizar o instituto e afrontar o acesso ao poder judiciário, direito 

fundamental previsto na Constituição Federal (5º, XXXV). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, para 

condenar a autora a pagar a ré a quantia de R$ 222,21 (duzentos e vinte e 

dois reais e vinte um centavos), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, e juros simples de mora de 1% ao mês ambos contabilizados a partir 

do vencimento do débito (20/03/2018). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO Nº: 1012851-07.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: TERCINEIA 

MARIA MIRANDA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a relação jurídica. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato 

apresentado é documento hábil para comprovar as restrições inseridas 

em face da parte autora, portanto rejeito a preliminar. Verifica-se que a 

parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse 

passo oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 

in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito'” No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Referente ao comprovante de residência 

apresentado reputo válido, até porque nos termos do artigo 4º, inciso, I, da 

lei 9.099/95, o autor poderá propor a demanda no local onde a ré exerça 

suas atividades profissionais, econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório, por essas razões afasto a preliminar. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque 

as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e não atestam a 

legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, o que gera também a 

improcedencia do pedido contraposto. Sendo assim, a retirada do nome da 

parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais. Destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou dolo. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do 

consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado decorrentes 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 
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jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do contrato e do débito 

discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - 

MT. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1013206-17.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

SIDNEY GASPAR DA SILVA PARTE RÉ: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais e morais por cobrança indevida. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da ilegalidade ou não da cobrança de 

seguro de vida em grupo em contrato de consórcio, ou melhor, a 

controvérsia consiste averiguar se houve venda casada no consórcio 

adquirido pela parte consumidora. Insta salientar que há venda casada 

quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto, ou serviço, sendo prática abusiva e 

vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). No caso em comento, 

extrai-se do contrato de consórcio entabulado entre as partes que foi 

inserido um seguro de vida em grupo cujo percentual cobrado do 

consumidor é de 5,5%, (Id.Num. 24221797 - Pág. 1). Ocorre que, embora a 

informação tenha sido prestada ao consumidor, a referida inserção e 

cobrança do seguro de vida constitui venda casada, porquanto não foi 

dada a opção ao consumidor de excluir a referida cobrança. Para não 

configurar venda casada o consumidor deve ser informado e a 

contratação precisa ser optativa, dando oportunidade ao consumidor de 

escolher a seguradora e discutir as cláusulas contratuais, caso contrário, 

não há como fugir da caracterização da venda casada. Com efeito, no 

presente caso a contratação do seguro decorreu de uma imposição da 

empresa, não permitindo ao consumidor a liberdade de optar ou não pelo 

seguro a ser contratado, mas simplesmente aceitá-lo. Configurada a 

venda casada impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de 

seguro celebrado entre as partes, com a restituição ao consumidor do 

valor despendido a esse título, porquanto caracterizada a prática abusiva 

repelida pela legislação consumerista. Nesse sentido caminhou a Turma 

Recursal de Mato Grosso: "APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA 

DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – 

CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE 

DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – 

JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE 

EXCEDENTE AO PEDIDO –– CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO 

CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – CARACTERIZAÇÃO 

– DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA 

SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE 

PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – 

CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS 

SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – AÇÃO JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSOS DA EMPRESA PORTO SEGURO E DO BANCO BRADESCO 

DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(…)4. A exigência da venda de seguro vinculada à consórcio, 

celebrados no mesmo contrato, configura a venda casada , prática 

vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.5. Dada a 

cobrança de valores indevidos em relação ao consumidor, surge para 

este o direito de repetição do indébito por valor equivalente ao dobro do 

que pagou em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do 

CDC(…)7. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova 

do sofrimento, dor ou angústia causados aos consumidores.(N.U 

0020025-16.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/04/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)." No mesmo teor: "EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE 

SEGUROS DE VIDA E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. VENDA CASADA. 

CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. 

CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DOS VALORES 

VENCIDOS NO CURSO DA LIDE. REGRA DO ART. 323, DO CPC DE 2015. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - É direito básico do consumidor a 

informação adequada e clara sobre todos os elementos do contrato de 

consórcio imobiliário antes de concluí-lo (art. 6º, III, do CDC)- Nos termos 

do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, "é vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço" - Comprovados que os valores dos seguros 

compõem a parcela mensal a ser paga pela Consorciada, inexistente 

cláusula optativa da contratação dos seguros, resta caracterizada a 

venda casada, impondo-se a restituição à consumidora dos valores 

despendidos a tais títulos - As prestações do contrato de consórcio são 

de trato sucessivo e vencíveis mês a mês, o que impõe a inclusão na 

condenação a restituição dos valores relativos aos "seguros" incidentes 

nas parcelas vincendas no curso da lide. (TJ-MG - AC: 

10000190178400001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)”. Em relação à 

devolução em dobro do valor pago a maior, prevista no art. 42, parágrafo 
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único, do CDC, é cediço que a condenação é consequência da prática 

ilegal contra o consumidor – relativa à venda casada de seguro de vida 

com consórcio, na medida em que o objetivo da legislação consumerista é 

evitar que o interesse do prestador de serviço prevaleça sobre o do 

consumidor. Na hipótese, a contratação do seguro decorreu de uma 

imposição da empresa requerida, não permitindo ao consumidor a 

liberdade de optar ou não pelo seguro, mas simplesmente aceitá-lo. 

Considerando a ilegalidade da prática de venda casada contra o 

consumidor, a devolução dos valores cobrados a título de seguro de vida 

deverá ser feita em dobro nos termos do disposto no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, que assim dispõe: "Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça Parágrafo único: O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. 

O legislador objetivou com esse dispositivo garantir que o consumidor seja 

ressarcido, em dobro, quando a cobrança de valores seja reconhecida 

como abusiva. Ressalta-se que só se repetirá o que foi devidamente pago, 

as parcelas futuras ainda não quitadas não devem constituir base de 

cálculo para a restituição em dobro, uma vez que o art. 42, parágrafo 

único do CDC, prevê a sanção sobre o valor devidamente pago. A venda 

casada do consórcio com seguro de vida constitui abuso de direito, por 

violar o direito à livre escolha do consumidor, o que se mostra passível de 

condenação por dano moral. O dano moral além de servir como reparação 

do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como 

instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O 

arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do 

princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 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 rescindido o contrato de 

seguro de vida em grupo, dessa forma que a parte requerida abstenha-se 

de cobrar o percentual de 5,51% referente ao seguro embutido no 

contrato de consórcio; 2) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro o 

valor decorrente da aplicação do percentual de 5,51% que incidiu sobre 

cada parcela do consórcio quitada pelo consumidor, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desembolso mais juros 

simples de mora de um por cento ao mês a partir da citação; 3) condenar a 

parte ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 4) determinar 

as partes que apresentem o cálculo conforme parametros estabelecidos 

nesta sentença no momento do seu cumprimento. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1012341-91.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CASSIANO SOUSA LIMA PARTE RÉ: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos A parte autora alegou que realizou 

operação de crédito junto a parte requerida em 10/10/2018, sendo que na 

ocasião foi obrigada a realizar seguro prestamista com a operação de 

crédito, relatou que o seguro foi incluído junto ao contrato de empréstimo 

consignado e não teve a opção de não contratar, nos pedidos requereu a 

indenização por danos materiais e a reparação em danos morais. A parte 

ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar A requerida arguiu sua Ilegitimidade passiva, denota-se do 

contrato que a parte requerida assinou todas as folhas do contrato, logo 

participou do negócio jurídico firmado, assim provada a relação jurídica é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ademais, 

existe responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo 

econômico, pois atrelam seus nomes entre si e apresentam-se como uma 

só aos olhos do consumidor, assim deve prevalecer a aplicação da Teoria 

da Aparência diante da boa-fé objetiva do consumidor. (Id Num. 23835478 

- Pág. 1). Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste averiguar se houve 

venda casada de empréstimo consignado com seguro prestamista 

adquirido pela parte consumidora. Salienta-se que há venda casada 

quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto, ou serviço, sendo prática abusiva e 

vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). No caso em comento, 

extrai-se do contrato entabulado entre as partes (CCB), que foi inserido 

um seguro prestamista juntamente com o contrato principal. Embora a 

informação tenha sido prestada ao consumidor, a referida inserção e 

cobrança do seguro constitui venda casada, porquanto não foi dada a 

opção ao consumidor de excluir a referida cobrança. Vislumbra-se que no 

preâmbulo do contrato não havia a opção de contratação do segurou, já 

constava um sim no campo da referência do seguro, a opção não foi 

assinalado pelo contratante consumidor, já lhe foi imposta. (ID Num. 

23835488 - Pág. 2 ou Num. 23835488 - Pág. 1 No mesmo id, nota-se que 

não foi dado ao consumidor a opção de escolher a seguradora, o seguro 

foi vinculado a um contrato de adesão, sem qualquer escolha do 

consumidor. Outro ponto que evidencia a venda casada é que o seguro 

prestamista foi inserido na cláusula décima terceira do contrato de Cédula 

de Crédito Bancário, não foi realizado um contrato a parte, assim fica 

caracterizada a venda casada. Num. 23835488 - Pág. 7 Para não 

configurar venda casada o consumidor deve ser informado e a 

contratação precisa ser optativa, dando oportunidade ao consumidor de 

escolher a seguradora e discutir as cláusulas contratuais, caso contrário, 

não há como fugir da caracterização da venda casada. Com efeito, no 

presente caso a contratação do seguro decorreu de uma imposição da 

empresa, não permitindo ao consumidor a liberdade de optar ou não pelo 
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seguro a ser contratado, mas simplesmente aceitá-lo. Configurada a 

venda casada impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de 

seguro celebrado entre as partes, com a restituição ao consumidor do 

valor despendido a esse título, porquanto caracterizada a prática abusiva 

repelida pela legislação consumerista. Nesse sentido caminhou a Turma 

Recursal de Mato Grosso: "APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA 

DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – 

CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE 

DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – 

JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE 

EXCEDENTE AO PEDIDO –– CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO 

CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – CARACTERIZAÇÃO 

– DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA 

SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE 

PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – 

CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS 

SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – AÇÃO JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSOS DA EMPRESA PORTO SEGURO E DO BANCO BRADESCO 

DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(…)4. A exigência da venda de seguro vinculada à consórcio , 

celebrados no mesmo contrato, configura a venda casada , prática 

vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.5. Dada a 

cobrança de valores indevidos em relação ao consumidor, surge para 

este o direito de repetição do indébito por valor equivalente ao dobro do 

que pagou em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do 

CDC(…)7. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova 

do sofrimento, dor ou angústia causados aos consumidores.(N.U 

0020025-16.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/04/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)." No mesmo teor: "EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE 

SEGUROS DE VIDA E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. VENDA CASADA. 

CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. 

CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DOS VALORES 

VENCIDOS NO CURSO DA LIDE. REGRA DO ART. 323, DO CPC DE 2015. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - É direito básico do consumidor a 

informação adequada e clara sobre todos os elementos do contrato de 

consórcio imobiliário antes de concluí-lo (art. 6º, III, do CDC)- Nos termos 

do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, "é vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço" - Comprovados que os valores dos seguros 

compõem a parcela mensal a ser paga pela Consorciada, inexistente 

cláusula optativa da contratação dos seguros, resta caracterizada a 

venda casada, impondo-se a restituição à consumidora dos valores 

despendidos a tais títulos - As prestações do contrato de consórcio são 

de trato sucessivo e vencíveis mês a mês, o que impõe a inclusão na 

condenação a restituição dos valores relativos aos "seguros" incidentes 

nas parcelas vincendas no curso da lide. (TJ-MG - AC: 

10000190178400001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)”. No mesmo 

caminho: "Logrando êxito o autor em comprovar a ocorrência de venda 

casada no que diz respeito à contratação de seguro prestamista, prática 

vedada no ordenamento jurídico, a declaração de ilegalidade da cobrança 

deve ser mantida. A cobrança do seguro prestamista é ilegal quando não 

há prova do consumidor ter optado por sua contratação, o que se 

demonstra através de contrato com cláusulas definidas e claras, prova 

esta não produzida pelo agente financeiro na hipótese sub judice. IV – 

Intentada ação revisional e reconhecida a nulidade de algumas cláusulas 

contratuais, possível a repetição ou compensação do indébito, pois o fato 

de terem sido inseridos encargos ilegais é o suficiente para autorizar o 

pedido, independentemente da demonstração de pagamento em erro ou de 

má-fé, em razão de não haver causa legítima para o recebimento de 

parcelas com acréscimos abusivos. V – O recurso não pode ser 

conhecido na parte que vindica afastamento da declaração de 

abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, tendo em vista que a 

sentença julgou improcedente este pedido, considerando válida sua 

cobrança. Ausente o interesse recursal da parte ré neste pormenor.

(TJ-MS - AC: 08064302620178120002 MS 0806430-26.2017.8.12.0002, 

Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/08/2019, 

4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)”. Em relação à 

devolução em dobro do valor pago a maior, prevista no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, é cediço que a condenação é consequência da prática 

ilegal contra o consumidor – relativa à venda casada de seguro de vida 

com consórcio, na medida em que o objetivo da legislação consumerista é 

evitar que o interesse do prestador de serviço prevaleça sobre o do 

consumidor. Na hipótese, a contratação do seguro decorreu de uma 

imposição da empresa requerida, não permitindo ao consumidor a 

liberdade de optar ou não pelo seguro, mas simplesmente aceitá-lo. 

Considerando a ilegalidade da prática de venda casada contra o 

consumidor, a devolução dos valores cobrados a título de seguro de vida 

deverá ser feita em dobro nos termos do disposto no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, que assim dispõe: "Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça Parágrafo único: O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. 

O legislador objetivou com esse dispositivo garantir que o consumidor seja 

ressarcido, em dobro, quando a cobrança de valores seja reconhecida 

como abusiva. Ressalta-se que só se repetirá o que foi devidamente pago, 

as parcelas futuras ainda não quitadas não devem constituir base de 

cálculo para a restituição em dobro, uma vez que o art. 42, parágrafo 

único do CDC, prevê a sanção sobre o valor devidamente pago. A venda 

casada do consórcio com seguro de vida constitui abuso de direito, por 

violar o direito à livre escolha do consumidor, o que se mostra passível de 

condenação por dano moral. O dano moral além de servir como reparação 

do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como 

instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O 

arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do 

princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência lógica do 

exposto, não há que se falar em litigância de má fé por parte do 

consumidor, ora demandante. Fundamentação apresentada passo a 

opinar. 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 rescindido o contrato de seguro prestamista; 

2) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro a quantia de R$ 122,06 

(cento e vinte e dois reais e seis centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros simples de 

mora de um por cento ao mês a partir da citação; 3) condenar a parte ré 

ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 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 PJE. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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 
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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: 1010723-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE MATHEUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1010723-14.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

WAGNER JOSE MATHEUS JUNIOR PARTE RÉ: SAGA PANTANAL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA SENTENÇA Trata-se de ação de 

restituição com indenização por danos morais. Fica dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A questão controvertida 

principal é saber se houve vício na prestação do serviço. Denota-se que a 

parte autora não provou a existência de falha na prestação do serviço, 

porquanto não há nenhum documento ou interesse em realização de oitiva 

de testemunha para provar que a ré teria condicionado a entrega do 

produto a um pagamento suplementar não informado na data do pedido da 

peça do automóvel. Ou seja, não há elementos que atestem que a ré teria 

exigido saldo remanescente para retirada da peça. Outrossim, observa-se 

que a peça foi solicitada em 2017, e não há nos autos qualquer documento 

que comprove que a parte autora teria comparecido ao estabelecimento da 

requerida para retirar a peça ou solicitar reembolso por arrependimento. 

Ademais, embora a parte autora tenha se arrependido quanto a aquisição 

do produto não faz jus ao reembolso, vez que adquiriu a peça em loja 

física e a requerida teve ônus financeiro ao comprar a peça para revender 

a parte autora. Salienta-se que a inversão do ônus da prova, forte no art. 

6º , VIII, do CDC, não é automático, também não desonera a parte autora 

de comprovar ainda que, minimamente, o fato constitutivo do direito 

alegado. Dessa forma, não provada a existência de ato ilícito fica afastado 

o dever de indenizar. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela 

revogação dos efeitos da liminar e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1017653-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: EDIR 

MARIA PONCE FELIX PARTE RÉ: TIM S/A SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de 

vício na prestação do serviço. Alegou a parte autora que foi cobrada 

indevidamente por uma fatura já quitada, suportou a suspensão do serviço 

de internet mesmo tendo cumprido com suas obrigações contratuais, 

posteriormente teve notícia que teria perdido a linha por falta de 

pagamento. A ré se opôs aos fatos e pedidos, alegou que o serviço 

contrato está ativo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da 

lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência de vício na prestação do serviço. Nos autos foram 

juntados telas sistêmicas que comprovam que houve registro de protocolo 

reclamando de desconexão em 20/08/2018, ocorre que a fatura de agosto 

foi paga em 20/08/2018, não havendo aviso antecipando informando a 

desconexão, e não houve legítimo motivo para a suspensão do serviço. 

Num. 27521625 - Pág. 1. Consta ainda no sistema da ré que a fatura de 

agosto de 2018 não teria sido paga, o sistema registra que há 488 dias de 

atraso, no entanto, como mencionado acima a fatura de agosto foi paga 

em 20/08/2018. (Id.Num. 26222876 - Pág. 1) A tela sistêmica apresentada 

no id. Num 27521623 - Pág. 1, id. Num. 27521625 - Pág. 1 e no id. 

27521625 - Pág. 2, no campo “Dados do Cliente” registra que o status do 

cliente encontra-se cancelado, a documentação, portanto, comprova as 

alegações apresentadas na inicial. Assim, diante da adimplência da parte 

autora não foi apresentado motivo justo para o cancelamento do serviço, 

dessa forma provou-se a ocorrência do vício na prestação do serviço. Os 

fornecedores respondem pelos vícios apresentados na prestação do 

serviço, independente da aferição de culpa, em razão da responsabilidade 

ser objetiva. O serviço telefônico e internet são serviços essenciais na 

atualidade, a indevida suspensão gera transtornos consideráveis no 

cotidiano do parte autora, outrossim, a consumidora, por diversas vezes, 

tentou solucionar o impasse antes de intentar a presente ação, juntou aos 

autos diversos números de protocolos, todos esses percalços ferem os 

direitos básicos do consumidor que cumpre com seus encargos 

contratuais. Em face dessas razões, verifica-se que a parte autora deve 

ser reparada em danos morais, em decorrência da conduta ilícita da parte 

ré, vez que esta cancelou indevidamente o serviço contrato. Com efeito, 

evidenciado o mau atendimento e descaso ao consumidor é direito básico 

do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Acrescenta-se 

que o contrato é obrigatório entre as partes e o seu descumprimento 

caracteriza falha na prestação do serviço. O descaso e má prestação do 

serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil 

ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. O dano moral além de servir 

como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve 

também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. No mesmo sentido: “Havendo bloqueio da linha telefônica e dos 

serviços de SMS ilimitados contratados pelo autor, de forma indevida, 
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deve responder a ré pela falha na prestação dos serviços. A fixação do 

quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas 

circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Em casos de responsabilidade 

contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 

405 do Código Civil/2002, bem como entendimento consolidado pelo Resp 

1.411.740/SC. (TJ-MG - AC: 10284160007357001 MG, Relator: Amauri 

Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2017).”. Quanto ao valor da 

reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) condenar a ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do 

arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, calculado a partir da citação (art. 405 do CC). 2) conceder à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no 

PROJUDI. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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: 1010782-02.2019.8.11.0002
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PROCESSO NÚMERO: 1010782-02.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CLODEMIL SILVA COSTA PARTE RÉ: CLARO S.A. SENTENÇA 1. Síntese 

dos Fatos Trata-se de reclamação cível, que objetiva a reparação por 

danos em razão da suspensão indevida do serviço de telefonia. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Denota-se que houve vício no serviço prestado pela ré, vez que a parte 

autora ficou sem o serviço de telefonia durante seis dias, fato não negado 

pela parte requerida. Constata-se que a ré não provou que teria sido a 

parte autora teria solicitado a troca do chip, ônus que lhe competia, já que 

confirmou que houve solicitação de troca do dispositivo. Em relação à 

fraude ocorrida na conta bancária da parte autora, esta não tem relação 

jurídica com a falha na prestação do serviço telefônico, pois para acessar 

a conta da Caixa Econômica Federal através do celular é necessário a 

senha ou a digital do correntista, não se pode presumir que o vício na 

prestação do serviço da ré deu ensejo a fraude na conta bancária. Porém, 

não se descarta a existência de dano moral, na medida que o autor 

experimentou seis dias sem o serviço essencial de telefonia. O serviço 

telefônico é serviço essencial, o indevido bloqueio ou cancelamento gera 

transtornos consideráveis no cotidiano da parte autora. No caso em tela, a 

parte autora é profissional liberal e depende do serviço para se comunicar 

com seus clientes. Ressalta-se que cumpre à parte ré agir com a diligência 

necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa 

acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo, é 

direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). A 

má prestação do serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 

186 do Código Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Dessa forma, não há 

dúvidas de que a conduta da ré provocou transtornos e dissabores na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No mesmo sentido: 

“Havendo bloqueio da linha telefônica e dos serviços de SMS ilimitados 

contratados pelo autor, de forma indevida, deve responder à ré pela falha 

na prestação dos serviços. A fixação do quantum a ser solvido a tal título 

deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em 

casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da 

citação, nos termos do art. 405 do Código Civil/2002, bem como 

entendimento consolidado pelo Resp 1.411.740/SC. (TJ-MG - AC: 

10284160007357001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de 

Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/11/2017).”. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Quanto ao 

valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo 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. 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) CONDENAR a ré a reparação por 

danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) correção 

monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, 

acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir da citação 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). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013484-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1013484-18.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

EDMAR VIEIRA DA SILVA PARTE RÉ: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. SENTENÇA Síntese dos fatos Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais cumulado com pedido de tutela de 

urgência antecipada, a parte autora alegou que entabulou negócio jurídico 

com a requerida (pacote de viagens), porém desistiu de viajar, solicitou a 

rescisão mas teria sido cobrada indevidamente por um multa de rescisão 

contratual que supera o que foi estipulado no contrato, requereu a 

restituição dos valores pagos, abatendo tão somente a multa de 20% e a 

reparação por danos morais. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta salientar que o princípio da 

obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de 

vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser 

obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o 

contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento 

jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, autorizando, 

portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para assegurar a 

execução da obrigação porventura não cumprida segundo a vontade que 

a constituiu.”. No caso em comento, vislumbra-se que houve por parte da 

ré cobrança indevida de multa de rescisão contratual na quantia de R$ 

3.377,70. Denota-se que a parte não impugnou especificamente acerca da 

cobrança da multa na quantia de R$ 3.337,70, apenas defendeu a 

legitimidade da multa de 25% de forma genérica. Diante deste cenário, 

verifica-se que o contrato prevê multa contratual de 25% sobre o valor 

total do serviço, o percentual corresponde a multa mais taxa de serviço, é 

o que prevê a cláusula 4.2 do contrato, ID. Num. 24343100 - Pág. 3. Assim, 

a quantia a ser descontada do consumidor corresponde ao valor de R$ 

1.385,92 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). 

Diante disso, mostra-se abusiva a cobrança de R$ 3.377,70, já que o 

contrato prevê a incidência de 25% quando houver rescisão com oito dias 

de antecedência da data marcada para viagem. Tendo em vista que o 

autor pagou a quantia de 3.193,92, descontando a multa contratual, faz jus 

a restituição de R$ 1.808,00 (mil oitocentos e oito reais) (Comprovantes de 

pagamentos no Id. Num. 25624293 - Pág. 2). Quanto ao dano moral, não 

vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o 

fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte 

autora, consistindo em mero descumprimento contratual. O dano moral, à 

luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, 

de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Via de regra, a mera cobrança indevida não é causa que, 

por si só, gera o dano moral. Se o vício do serviço apontado pela parte 

autora não acarreta violação aos direitos da personalidade, não há 

falar-se em condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. 

Fundamentação apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na 

inicial e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos 

do do art. 487, inciso I, do CPC, para: Declarar indevida a cobrança da 

multa na quantia de R$ 3.377,70 (três mil e trezentos e setenta e sete reais 

e setenta centavos); Determinar que a ré restitua a parte autora a quantia 

de R$ 1.808,00 (mil oitocentos e oito reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos 

contabilizados a partir da citação. Opino pela improcedência da reparação 

por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Concedo a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Remeta-se 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, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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Processo Número: 1017158-04.2019.8.11.0002
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FATIMA AUXILIADORA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/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 NÚMERO: 1017158-04.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FATIMA AUXILIADORA LOPES PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, 

em razão de cobrança indevida. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Verifica-se que a parte ré 

arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse passo 

oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 

in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

existência de cobrança indevida. Denota-se que a linha n. 65-999850412 

foi cancelada em 11/02/2019, pois o protocolo juntado no id. Num. 

26016202 - Pág. 2 e no id Num. 26016220 - Pág. 8, comprovam a narrativa 

da inicial. Outrossim, após a respectiva data não há registro de chamada 

no histórico apresentado pela ré. (Histórico de chamadas. Id. Num. 

27574909 - Pág. 1). Infere-se que em abril de 2019 foi inserida na fatura 

ativa da parte autora linha já cancelada, logo, nessa fatura houve 

cobrança indevida (Id. Num. 26016202 - Pág. 3). Na fatura de maio de 

2019, novamente, não tinham retirado o número cancelado e a parte 

autora foi cobrada em R$ 242,88 e em junho a conduta se repetiu no valor 

de R$ 190,83. Em julho de 2019 houve pedido de cancelamento de todas 

as linhas, fato provado mediante a apresentação dos protocolos, e 

mediante o histórico de chamadas, pois depois de 12/07/2019 não há mais 

registro de utilização do serviço. Portanto, as faturas posteriores a julho 

de 2019 não devem ser cobradas da parte autora. Assim, a parte autora 

faz jus a restituição em dobro de maio e junho de 2019 conforme 

requerido. A controvérsia número dois refere-se a outras cobranças 
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decorrentes das faturas de 03/2019 a 09/2019. Referente as essas 

faturas a parte ré não soube esclarecer e somente apresentou uma tela 

sistêmica ilegível. Num. 27574910 - Pág. 7, logo não se afastou do seu 

ônus probatório. Ainda, infere-se que houve cobranças repetidas da linha 

65-99850412, vejamos. Em 10/04/2019 a parte autora foi cobrada por 

essa linha separadamente, no valor de 75,99. Mas, há outra fatura no 

mesmo mês, com vencimento em 17/04/2019, que inclui a mesma linha no 

valor de R$ 55,65, ou seja, para mesma linha existe duas cobranças 

dentro do mesmo mês, e a ré não teceu considerações para justificar a 

dupla cobrança. Id. Num. 27574906 - Pág. 1, portanto o valor de R$ 75,99, 

é inexistente. É indevida a cobrança de R$ 17,14 referente a linha 

65-99850412, na fatura de 10/05/2019, porquanto na fatura de 17/05/2019 

já houve a devida cobrança. Também é indevida a cobrança de R$ 23,32 

referente a linha 65-99850412, na fatura de 10/06/2019, porquanto na 

fatura de 17/06/2019 já houve a devida cobrança. Em remate, a fatura de 

17/08/2019 no valor de R$ 49,99, a fatura de 10/08/2019 no valor de R$ 

99,99, a fatura 10/09/2019 no valor de R$ 92,56, são indevidas, porque 

houve pedido de cancelamento em julho de 2017. Em relação ao dano 

moral não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte 

autora, isto é, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome 

da parte autora, consistindo em mero descumprimento contratual. O dano 

moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa 

humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Por norma, a mera cobrança indevida não é causa que, por 

si só, gera o dano moral. Se o vício do serviço apontado pela parte autora 

não acarreta violação aos direitos da personalidade, não há falar-se em 

condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a 

preliminar, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na 

inicial e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos 

do do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar indevidas as faturas a 

seguir: 1.1 A fatura com vencimento em 10/04/2019, no valor de 75,99; 1.2 

A fatura com vencimento em 10/05/2019, no valor de R$ 17,14; 1. 3 A 

fatura com vencimento em 10/06/2019, no valor de R$ 23,32; 1. 4. A fatura 

com vencimento 17/08/2019, no valor de R$ 49,99; 1.5. A fatura com 

vencimento 10/08/2019, no valor de R$ 99,99 1.6.A fatura com vencimento 

em 10/09/2019, no valor de 92,56. 2. Condenar a ré a restituir, em dobro, a 

quantia R$ 75,99 (Fatura de maio de 2019), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir de 17/05/2019, mais juros simples de mora de 

1%, ao mês, a partir da citação; 3. Condenar a ré a restituir, em dobro, a 

quantia R$ 39,20 (Fatura de junho de 2019) com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir de 17/06/2019, mais juros simples de mora de 

1%, ao mês, a partir da citação; Opino pela improcedência da reparação 

por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Concedo a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Remeta-se o processo a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1017623-13.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1.SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propôs a ação para questionar a fatura energia 

elétrica referente a setembro de 2019, afirmou que a fatura apresentou 

valor exorbitante, nos pedidos requereu a declaração de inexistência do 

débito, a restituição do valor pago a maior e a reparação em danos morais. 

A parte ré defendeu a legitimidade da cobrança e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Alegou a parte ré, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade, utilidade e 

adequação. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a 

tutelar a situação jurídica da parte autora, além de somente ser possível o 

acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional. Assim, o 

procedimento adotado é adequada a finalidade buscada. Registra-se, 

ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem. Além do que não é necessário o 

esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão 

para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” 

Em face das razões, rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a 

controvérsia acerca da legitimidade da fatura de energia elétrica do 

período de setembro de 2019. De início, constata-se que parte requerida 

não se predispôs a comparecer na residência da parte autora para 

averiguar o padrão de energia elétrica, função que lhe competia, diante da 

solicitação do consumidor. Nesse teor, dispõe o art. 30 da Resolução 

Normativa n. 414/2010: "A vistoria da unidade consumidora deve ser 

efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis 

na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata 

o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” 

do inciso II do art. 27. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 

14.07.2015)”. Constitui direito do consumidor previsto na Resolução 

414/2010 da Aneel, anexo IV, N. 7 "ser atendido em suas solicitações e 

reclamações feitas à distribuidora sem ter que se deslocar do Município 

onde se encontra a unidade consumidora.”. Sabe-se que a mera ausência 

de atendimento ao consumidor constitui falha na prestação do serviço, e 

no caso a ré não provou que atendeu com presteza as reclamações do 

consumidor, vez que os protocolos não foram contestados. Outrossim, ao 

deixar de realizar a vistoria a ré deixa de apresentar provas para atestar a 

regularidade da instalação do medidor. Especificamente em relação ao 

consumo, a unidade consumidora da parte autora apresentou consumo 

nos últimos doze meses entre 363 a 591 kWh (em valores: R$ 363,52 a R$ 

523,07). Porém, a fatura questionada apresentou consumo exorbitante de 

723 kWh (em reais: R$ 735,12). (Num. 28065652 - Pág. 1). Esses registros 

demonstram que a cobrança está fora da normalidade e dos hábitos da 

unidade consumidora. Diante do expressivo aumento competia a parte ré 

apresentar provas hábeis para comprovar a legitimidade da elevação do 

consumo, no entanto assim não procedeu, logo, não se afastou do seu 

ônus probatório, vez que não compareceu à unidade consumidora para a 

vistoria solicitada. Por essas razões, a respectiva fatura é ilegítima, vez 

que não corresponde com a realidade da unidade consumidora. Dessa 

forma, para obstar o enriquecimento sem causa a fatura posta em 

discussão merece novo faturamento, porquanto não se mostrou 

compatível com a média de consumo da unidade consumidora. Quanto aos 

danos morais, faz jus a parte autora, uma vez que tentou solucionar o 

impasse na via extrajudicial, quando solicitou a vistoria em sua unidade 

consumidora, porém não obteve sucesso e não foi atendida, assim, para 
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evitar a ameaça de suspensão de energia despendeu recursos 

financeiros, portanto, a conduta da ré sem dúvida causa transtornas na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 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 valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por fim, em 

relação a restituição dos valores decorrentes da fatura de setembro de 

2019, verifica-se que a média de consumo nos últimos doze meses da 

unidade consumidora foi de 508 kWh, períodos de agosto de 2019 a 

setembro de 2018, levando em conta esse parâmetro a fatura de setembro 

de 2019 deve ser cobrada na quantia de 508 kWh, devendo a ré 

providenciar a conversão em reais (art. 113 da Resolução da Aneel 

414/2010). Assim, o que superar a 508 kWh, deverá ser restituído em 

espécie à parte autora, pois diz o art. 113, §4º, da Resolução 414/2010 da 

Aneel, "Quando houver solicitação específica do consumidor, a devolução 

prevista no inciso II deve ser efetuada por meio de depósito em 

conta-corrente ou cheque nominal.”. É a fundamentação, decido. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015 e do art. 6º da lei 9.099/95, opino pela confirmação dos efeitos 

da tutela de urgência antecipada e opino pela parcial procedência da 

pretensão deduzida na inicial para: 1) declarar a inexistência do débito da 

fatura de setembro de 2019; 2) Determinar o refaturamento da fatura de 

setembro de 2019, pela média de consumo da unidade consumidora que é 

de 508 kWh; 3) Condenar a parte requerida a restituir a parte autora a 

quantia que superar sua média de consumo de 508 kWh, referente a 

fatura de setembro de 2019, com correção monetária, indexada pelo INPC, 

a partir do desembolso (23/09/2019), e juros simples de mora de 1% ao 

mês a partir da citação; 4) condenar a ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 

5) conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1017553-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE ANA RONDON SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1017553-93.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LUCINETE ANA RONDON SANTIAGO PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa 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 dos 

débitos, alegou que a parte autora está inadimplente, portanto a inscrição 

seria legítima. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as provas 

documentais juntadas são suficientes para formar convencimento do juízo, 

portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Preliminar De início, alegou a parte ré a suposta 

violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno salientar que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja 

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. Prejudicial de Mérito Referente à prescrição de 

reparação por dos danos morais, conquanto o prazo prescricional da 

pretensão à reparação civil proveniente de inscrição indevida em cadastro 

restritivo de crédito seja trienal, pois se enquadra 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 ( art. 

189, CC). 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 

legitimidade do débito, posto que juntou aos autos ficha cadastral da 

unidade consumidora, histórico de contas com diversas faturas com 

pagamentos e outras sem pagamento todas em nome da parte autora. 

(Id.Num. 27679390 - Pág. 1). Registra-se que na inicial a parte autora não 

negou a relação jurídica, apenas alegou desconhecer o débito, porém na 

impugnação altera a narrativa e afirmar não possuir vínculo jurídico. 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 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, 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 
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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, é pertinente o pedido contraposto nos limites do 

objeto da demanda, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. Referente 

a litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). Portanto, afasta-se a condenação da 

parte autora em litigância de má-fé diante da inexistência de afronta aos 

comandos do art. 80 do CPC. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, afastadas as preliminares, 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$ 175,31 (cento e setenta e cinco reais e trinta e um 

centavos), 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. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1017114-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVANIL MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)
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PROCESSO NÚMERO: 1017114-82.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

AVANIL MARIA DE CAMPOS PARTE RÉ: ATACADÃO S.A. PARTE RÉ: 

BANCO CSF S/A PARTE RÉ: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenização por danos morais. Alegou a autora que em 

2018 aderiu ao cartão Atacadão, e que também aderiu um seguro em caso 

de ocorrência de roubo e furto qualificado. Narrou que no dia 05/11/2018 

foi vítima de um roubo, motivo pela qual veio acionar a cobertura, porém, 

não obteve êxito no recebimento da indenização. As requeridas 

salientaram que a indenização não foi devida por não ter ocorrido bloqueio 

do cartão em 96h após a data do sinistro, por fim pugnaram pela 

improcedência de todos os pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Alegou-se em 

preliminar a ilegitimidade passiva do Banco CSF S/A e Atacadão S/A, 

salienta-se que se tratando de ação que discute vício ou defeito do 

serviço, há evidente solidariedade entre todos os envolvidos na prestação 

do serviço, não havendo a diferenciação como acontece para o fato do 

produto, isto é qualquer fornecedor de serviços, em princípio, responde 

objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, por essa razão 

afasto a preliminar suscitada. Ademais, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final 

da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora 

de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de inadimplemento 

contratual por parte das requeridas. Constata-se que é fato incontroverso 

a relação jurídica entre as partes, tendo em vista que todos os envolvidos 

são partes integrantes do ciclo do serviço prestado a consumidora. No 

caso, a parte provou o fato jurídico do seu direito ao juntar aos autos o 

boletim de ocorrência e a nota fiscal para provar a ocorrência do sinistro, 

bem como o que deve ser ressarcido. Assim, com fundamentos que serão 

expostos ficará evidente que houve vício na prestação do serviço e 

inadimplemento contratual por parte das requeridas. Denota-se que a 

cláusula 3.4 do contrato de seguro assevera: "Esta cobertura deverá 

pagar ao Titular do Cartão, pelas perdas e danos resultantes de um Roubo 

ou Furto Qualificado da bolsa que contenha o cartão segurado durante o 

período de cobertura da apólice, desde que o Roubo ou o Furto 

Qualificado tenha ocorrido em até 96 (noventa e seis) horas antes da 

notificação.”. (Cláusula 3.4 np Id. num 27271996 - id. Num. 27271994 - 

Pág. 10). Denota-se que a referida cláusula não solicita bloqueio de 

cartão, o bloqueio de cartão é necessário quando há solicitação da 

indenização por saque ou compra sobre coação, cláusula 1, id Num. 

27271994 - Pág. 6. Ou seja, as requeridas incluiram requisito de bloqueio 

de cartão não previsto no contrato de seguro decorrente de bolsa 

roubada, para obstar indevidamente à indenização. O contrato é claro ao 

afirmar que basta a notificação ser feita em 96 horas após o sinistro para 

gerar o direito a indenização, no caso a notificação foi feita pela segurada 

na mesma data do sinistro, conforme comprovado no id. Num. 26000618 - 

Pág. 1 e seguintes. Como dito, a parte autora repassou as rés as 

informações do roubo na mesma data do fato, assim, pela boa-fé que 

deve reger a relação contratual a informação acerca do roubo do cartão é 

suficiente para gerar o direito a indenização. Logo, todas as negativas de 

não indenizar a parte autora foram indevidas, constituídas de má-fé, pois 

incluíram requisitos estranhos ao contrato. Por essas razões, as 

requeridas indenizarão à parte autora, já que o princípio da 

obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de 

vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser 

obrigadas a cumpri-lo. Ressalta-se que nos termos do art. 7º, parágrafo 

único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo, sendo assim as requeridas devem ser responsabilizadas de 

forma solidária diante da falha na prestação do serviço e da inadimplência 

contratual. Referente ao montante indenizatório, o contrato (Num. 

26000605 - Pág. 1) prevê a indenização de mil reais diante da ocorrência 

do sinistro de roubo de bolsa. Em relação ao dano moral, não há dúvida de 

que a conduta da s rés provocaram transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois mesmo tendo o 

segurado cumprido com suas obrigações não lhe foi prestada a devida 

indenização contratada. A negativa em receber a indenização que se 

espera no implemento do sinistro frustra a expectativa do consumidor, 

afronta a boa-fé objetiva e a segurança que os consumidores depositam 

nas empresas. A ocorrência de dano moral se verifica, vez que constitui 

ato ilícito a recusa de reparar o consumidor quando o objetivo do contrato 

prevê de forma clara o direito a indenização. O descaso e má prestação 

do serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código 

Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Para mais, comprovou-se que a 

consumidora buscou e percorreu longo caminho para solucionar o 

impasse na via extrajudicial, primeiro perante as empresas e depois 

perante ao PROCON, mas as contratadas se opuseram e não a 

indenizaram. (Id. Num. 26001880 - Pág. 1). A corroborar com os 

fundamentos já retratados colaciono o julgado da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso: “É incontroversa a relação contratual entre as partes e a 

ocorrência do sinistro, assim como, a recusa de pagamento do seguro à 

recorrida.2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 
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modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que 

demonstrada a falha na prestação do serviço.3. In casu, a negativa de 

cobertura securitária, 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.4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa.5 (…). Havendo demonstrado a contratação do 

referido seguro e a negativa da cobertura securitária, devida a 

indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a 

título de danos materiais.8. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. Turma 

Julgadora: [DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES 

DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, 

DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE 

MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN] Data da sessão: 05/07/2019.”. O dano moral além de servir 

como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve 

também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Por fim, quanto a prática de venda casada não ficou 

evidenciada, na medida que o contrato de seguro foi realizado em 

documento separado e com plena ciência do consumidor, portanto neste 

ponto não há que se falar em ato ilícito. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL PARA: 1) 

condenar as partes requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 

1.000,00 (mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, da data 

do prejuízo (05/11/2018), e juros simples de mora de 1% (um por cento), 

ao mês, contabilizado da data da citação. 2) condenar as partes 

requeridas, solidariamente, na reparação por dano moral na quantia de R$ 

3.000,00 (tres mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

computada a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um 

por cento), ao mês, contabilizado a partir da citação. 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. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1014664-69.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JOEL 

SILVA DE ALMEIDA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos fatos A parte 

autora propôs a ação para questionar a fatura energia elétrica referente a 

setembro de 2019, afirmou que a cobrança apresentou valor exorbitante, 

nos pedidos requereu a declaração de inexistência do débito e a 

reparação em danos morais. A parte ré defendeu a legitimidade da 

cobrança e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos 

fatos, fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Alegou a parte ré, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade, utilidade e 

adequação. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a 

tutelar a situação jurídica da parte autora, além de somente ser possível o 

acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional. Assim, o 

procedimento adotado é adequada a finalidade buscada. Registra-se, 

ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem. Além do que não é necessário o 

esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão 

para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” 

Em face das razões, rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a 

controvérsia acerca da legitimidade da fatura de energia elétrica do 

período de setembro de 2019. De início, constata-se que parte requerida 

não se predispôs a comparecer na residência da parte autora para 

averiguar o padrão de energia elétrica, função que lhe competia, diante da 

solicitação do consumidor. Nesse teor, dispõe o art. 30 da Resolução 

Normativa n. 414/2010: "A vistoria da unidade consumidora deve ser 

efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis 

na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata 

o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” 

do inciso II do art. 27. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 

14.07.2015)”. Constitui direito do consumidor previsto na Resolução 

414/2010, anexo IV, N. 7 "ser atendido em suas solicitações e 

reclamações feitas à distribuidora sem ter que se deslocar do Município 

onde se encontra a unidade consumidora;”. Sabe-se que a mera ausência 

de atendimento ao consumidor constitui falha na prestação do serviço, e 

no caso a ré não provou que atendeu com presteza as reclamações do 

consumidor. Em relação ao consumo, a unidade consumidora da parte 

autora apresentou consumo entre 50 a 333 kWh, nos últimos doze meses 

(em valores: R$ 34,00 a R$ 337,77). Porém, a fatura questionada 

apresentou consumo exorbitante de 475 kWh (em reais: R$ 480,07) (Id. 

Num. Num. 26342860 - Pág. 1). Esses registros demonstram que a 

cobrança está fora da normalidade e dos hábitos da unidade consumidora. 

Diante do expressivo aumento competia a parte ré apresentar provas 

hábeis para comprovar a legitimidade da elevação do consumo, no 

entanto, assim não procedeu, logo, não se afastou do seu ônus 

probatório. Por essas razões, a respectiva fatura é ilegítima, vez que não 

corresponde com a realidade da unidade consumidora. Dessa forma, para 

obstar o enriquecimento sem causa a fatura posta em discussão merece 

novo faturamento, porquanto não se mostrou compatível com a média de 

consumo da unidade consumidora. Quanto aos danos morais faz jus a 

parte autora, uma vez que tentou solucionar o impasse na via extrajudicial, 

quando solicitou a vistoria em sua unidade consumidora (protocolo 

informado e não impugnado), porém não obteve sucesso, uma vez que 

não foi atendida, assim a conduta da ré sem dúvida causou transtornos na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 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 
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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 valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por fim, 

provada a cobrança indevida, indefiro o pedido contraposto. É a 

fundamentação, decido. DISPOSITIVO Em face do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 9.099/95, opino pela 

confirmação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e opino pela 

parcial procedência da pretensão deduzida na inicial para: 1)declarar a 

inexistência do débito da fatura de setembro de 2019; 2) determino o 

refaturameto da fatura de setembro de 2019 (R$ 480,07), pela média de 

consumo da unidade consumidora; 3) condenar a ré a reparação por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir da citação; 4) conceder a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1017155-49.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

NILSON VIEIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora 

propõe a ação para questionar faturas do serviço de energia elétrica 

referentes ao período de junho de 2019 a outubro de 2019, a parte 

consumidora afirmou que as faturas apresentaram valores exorbitantes, 

nos pedidos requereu a declaração de inexistência do débito e a 

reparação em danos morais. A parte ré defendeu a legitimidade da 

cobrança e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos 

fatos, fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Alegou a parte ré, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade, utilidade e 

adequação. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a 

tutelar a situação jurídica da parte autora, além de somente ser possível o 

acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional. Assim, o 

procedimento adotado é adequada a finalidade buscada. Registra-se, 

ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir 

devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na 

inicial, como se verdadeiros fossem. Além do que não é necessário o 

esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão 

para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” 

Em face das razões, rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a 

controvérsia acerca da legitimidade das faturas de energia elétrica do 

período de junho de 2019 a outubro de 2019. Dos autos constata-se que o 

consumo da unidade consumidora da parte autora variou entre 55 kWh a 

202 kWh, nos últimos doze meses (em valores: R$ 53,57 a R$ 171,26). 

Porém, as faturas questionadas apresentaram consumos exorbitantes, 

como por exemplo, de 856 kWh a 402 kWh (em valores: R$ 612,19 a R$ 

400,79). (Id. Num. 27560434 - Pág. 1 - um. 27560438 - Pág. 1). Esses 

registros demonstram que as cobranças estão fora da normalidade e do 

hábito da unidade consumidora. A corroborar foi juntado aos autos 

fotografias da residência da parte autora que comprovam que o autor 

possui apenas eletrodomésticos simples, como, iluminação básica, 

ventiladores, uma televisão e uma geladeira. (id. Num. 26015219 - Pág. 1). 

Diante do expressivo aumento competia a parte ré apresentar provas 

hábeis para comprovar a legitimidade da elevação do consumo, no 

entanto, assim não procedeu, logo, não se afastou do seu ônus 

probatório. Por essas razões, as respectivas faturas são ilegítimas, já que 

não correspondem com a realidade da unidade consumidora. Dessa 

forma, para obstar o enriquecimento sem causa as faturas de junho de 

2019 a outubro de 2019 merecem novo faturamento, porquanto não são 

compatíveis com a média de consumo da unidade consumidora. Quanto 

aos danos morais, faz jus a parte autora, uma vez que tentou solucionar o 

impasse na via extrajudicial mediante a intervenção do PROCON, porém 

não obteve sucesso, outrossim, a parte autora teve o serviço essencial 

de energia elétrica suspenso, mesmo após o deferimento da tutela de 

urgência, assim a conduta da ré sem dúvida causou transtornos na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 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 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 
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de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por fim, 

provada a cobrança indevida, indefiro o pedido contraposto. É a 

fundamentação, decido. 3. Dispositivo Em face do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 9.099/95, opino pela 

confirmação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e opino pela 

parcial procedência da pretensão deduzida na inicial para: 1) declarar a 

inexistência do débito da fatura de junho a outubro de 2019; 2) determinar 

o refaturamento das faturas de junho de 2019 a outubro de 2019 pela 

média de consumo da unidade consumidora; 3) condenar a ré a reparação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir da citação; 4) conceder a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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: 1017562-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Dalila Rodrigues Souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1017562-55.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: Dalila 

Rodrigues Souza PARTE RÉ: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos Trata-se de ação indenizatória por danos morais, a 

parte autora alegou possui débito com a requerida, porém vem sofrendo 

cobranças abusivas e vexatórias, diante das exposições requereu a 

indenização. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta salientar que não se discute nos autos a existência de 

pendências financeiras, vez que a parte autora confirmou que possui 

débito, portanto discutir-se-á a existência ou não de cobranças 

vexatórias. Das narrativas lançadas na inicial e dos elementos probatórios 

juntados aos autos, verifica-se que não ocorreu cobrança vexatória 

conforme alegou a parte autora. Isso porque, o mero envio de cobranças 

mediante cartas, no trabalho ou residência da devedora, sem qualquer 

menção de débito na parte externa da correspondência não pode ser 

configurado como ato ilícito, cobrança vexatória ou ameaça. Observa-se 

que todas as cartas juntadas aos autos não externalizaram o teor da 

mensagem referente à cobrança. (Id. Num. 26179041 - Pág. 5). Além do 

que a utilização de mensagens em celular, correios eletrônicos ou 

telefonemas são meios lícitos para realização de cobranças. Não há 

vedação legal que reprima a utilização dos mecanismos tecnológicos, 

desde que a utilização seja efetuada de forma privada ao devedor. A 

parte ré agiu no exercício regular de um direito ao tentar esgotar os meios 

extrajudiciais para recuperar seu crédito. A corroborar com o exposto, 

insta colacionar o julgado a seguir: "EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. 

COBRANÇA DE DÍVIDA EM LOCAL DE TRABALHO. LIGAÇÕES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, o 

Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso 

conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade 

superior ou inferior do que lhe foi demandado, o que não se verifica nos 

autos - O recebimento de mensagens, ligações telefônicas ou carta de 

cobrança, não gera, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 

(TJ-MG - AC: 10620160035585001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)”. 

Destaca-se que o CDC não veda cobrança em local de trabalho, ainda 

mais quando esta ocorra mediante envio de correspondência, não há 

previsão legal que impeça o credor de buscar o crédito em local diverso 

do lançado no contrato. Não se pode açoitar ou reprimir uma conduta lícita, 

a cobrança é ato legal e não há elementos que evidencie que ré 

ultrapassou os limites da razoabilidade. Outrossim, a ré não deve 

responder por ato ilícito de terceiro que corrompe o sigilo de 

correspondência da parte autora, eventual abertura de correspondência 

efetuada por pessoa estranha, constitui culpa exclusiva de terceiro, 

conduta ilícita que está fora do gerenciamento da parte requerida. Para 

mais, eventuais tratativas de acordo proposta pela devedora não obrigam 

a instituição financeira a aceitar, na medida em que é livre para gerir e 

decidir suas relações contratuais, dessa maneira ainda que se tenha 

realizado propostas de acordos, essas não obstam a continuidade das 

cobranças. Por fim, não caracterizado a conduta ilícita fica afastada à 

reparação por danos morais. 3. Dispositivo Em face do exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. 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: 1017164-11.2019.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1017164-11.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ERIVANIO BARROS DOS SANTOS PARTE RÉ: MOTO RACA LTDA PARTE 

RÉ: BANCO PAN SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer e reparação 

por danos morais. As requeridas se opuseram aos fatos e pugnaram pela 

improcedência de todos os pedidos. A parte autora não apresentou 

impugnação e requereu o julgamento antecipado da lide. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 
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Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em relação ao 

benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa que acesso 

ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, 

preleciona que se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma rejeito a 

preliminar suscitada. Quanto ao pedido de perícia desnecessária a medida, 

porquanto as provas carreados aos autos são suficientes para a 

resolução da demanda. Preliminar que se afasta, ante a inexistência da 

complexidade da causa. A parte Moto Raça alegou preliminarmente sua 

ilegitimidade passiva, no entanto, é parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que, o que se discute na lide é pertinente ao suposto vício 

no serviço prestado pela requeridas. Ademais, registra-se que à luz da 

teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos 

a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, por essas razões rejeito a preliminar suscitada. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de cobrança 

indevida. Constata-se que a parte autora entabulou negócio jurídico com 

as requeridas, no entanto, teria cancelado o contrato de financiamento 

quando se atentou para o custo efetivo do negócio. Ocorre que não há 

nos autos elementos que evidencie que a requerida teria solicitado a 

rescisão do negócio, não há protocolos, recibos ou outros documentos 

que comprovem o pedido de rescisão do contrato. A mera apresentação 

de boletim de ocorrência não é suficiente para atestar a veracidade das 

narrativas inseridas na inicial. Outrossim, a parte autora não tem interesse 

na produção de provas orais, assim denota-se que o contrato é válido e 

eficaz, vez que não foi provado vícios ou nulidades no instrumento 

contratual. Dessa forma, não solicitado o cancelamento do financiamento 

não devem as requeridas suportarem o ônus do negócio por mera 

desistência informal do autor. Denota-se que o contrato é claro e presta 

todas as informações ao consumidor, inclusive, o autor assinou todas as 

laudas do instrumento, posteriormente assinou autorização de faturamento 

e autorização de emplacamento do bem móvel. Num. 27474667 - Pág. 11 e 

seguintes. Além do que, o autor assinou em campo destacado do contrato 

que recebeu uma cópia do contrato, portanto os atos do autor não 

encontram sintonia com as alegações lançadas na inicial. Nesse trilhar, 

insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa 

que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e 

eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, 

Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído livremente, 

incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma 

de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção 

estatal para assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida 

segundo a vontade que a constituiu.”. Sendo assim, as provas trazidas 

aos autos pelas partes rés são suficientes para confirmar existência dos 

débitos. Por consequência, declaro que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. 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. Por fim, comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, segundo os 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1016517-16.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

GUILHERME TRUGILLO PELLOSO PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos A parte autora ingressou com a ação 

alegando que efetuou o pagamento das faturas referente ao acordo 

entabulado entre as partes. Sustentou que mesmo após o pagamento 

integral do acordo seu nome continuou inscrito no órgão de proteção ao 

crédito, por vinte oito dias, por essa razão pleiteia e indenização por 

danos morais. A ré afirmou que não existe restrição no nome da parte 

autora, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência de manutenção indevida de inscrição no serviço de 

restrição ao crédito. Denota-se que a parte autora foi inscrita no serviço 

de restrição ao crédito, posteriormente efetuou acordo para cumprir com 

suas obrigações perante a ré. A parte autora provou que efetuou o 

pagamento do débito em 01/10/2019, id Num. 25685189 - Pág. 2, mas a ré 

não providenciou o cancelamento da restrição em tempo oportuno, 

porquanto em 23/10/2019 a pendência ainda estava ativa, id num. 

25685302 - Pág. 4. A parte ré comprometeu-se em efetuar a baixa da 

restrição em cinco dias úteis, no mesmo prazo previsto em lei, após a 

confirmação do pagamento, no entanto não realizou a extinção da 

restrição no prazo, também não apresentou qualquer excludente para 

afastar sua responsabilidade. A ré limitou-se em dizer que a parte autora 

não teria produzido provas para provar o fato constitutivo do seu direito. 

Tal afirmação proferida pela ré não corresponde com a realidade, diante 

das provas apresentadas. Sendo assim, a manutenção da inscrição 

tornou-se indevida diante do pagamento. Nesse passo, a retirada do nome 

da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se 

impõe. Portanto, manifesta a manutenção da inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, no caso a autora suportou mais de vinte dias 

sem a baixa da restrição. Destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação 

da culpa ou dolo. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu 

art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.”. A manutenção de inscrição indevida do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa. Ademais, o referido comportamento ultrapassa o mero 

aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
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lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado decorrentes 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, de modo 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 

considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).”. Em decorrência do exposto, inexiste 

atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que ficou evidenciado que 

a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das 

restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 2) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (tres mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual; 3) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1017602-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

NONALVA APARECIDA RODRIGUES PARTE RÉ: TIM CELULAR S.A. 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, a parte autora alegou que foi cobrada indevidamente pela 

requerida, pois o serviço de internet, no valor de R$ 119,90, contratado no 

final de dezembro de 2018 não foi devidamente prestado. A parte autora 

alegou que o modem fornecido pela requerida não foi instalado por 

funcionário da empresa, que não foi lhe prestada assistência técnica. 

Narrou que solicitou a instalação, mas seu pedido não foi atendido, assim 

buscou ajuda do vizinho para instalar, mas a internet não teria durado nem 

quinze dias em funcionamento. Diante dos vícios pela falta de amparo, 

após diversas reclamações teria solicitado o cancelamento do contrato, 

mas em março foi cobrado pelo serviço cancelado. A parte autora afirmou 

que tentou resolver o impasse via Procon, mas as cobranças não 

cessaram. A parte ré afirmou que o contrato somente foi cancelado em 

16/07/2019, em razão de pendências financeiras, alegou que em 

12/02/2019 a parte autora teria solicitado upgrade do plano, por fim 

defendeu a legitimidade das cobranças e pugnou pela improcedência de 

todos os pedidos requeridos pela parte autora. A parte autora e a parte ré 

requereram o julgamento antecipado da lide. Fica dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em relação ao 

benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa que acesso 

ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, 

preleciona que se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida, exclusivamente, por pessoa natural, dessa forma rejeito a 

preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência 

de cobrança indevida. Denota-se em que pese tenha havido contratação 

do serviço da ré, esta não prova que houve a efetiva instalação do modem 

de internet na residência da parte consumidora. Ônus que lhe competia 

diante da decisão liminar que inverteu o ônus da prova em favor da 

consumidora. Não há provas que a parte autora teria se beneficiado do 

serviço contrato, na medida que deveria a ré provar a efetiva prestação 

do serviço. O art. 20 do CDC, §2º, assevera que § 2°, "São impróprios os 

serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas 

regulamentares de prestabilidade.”. Sendo assim, as cobranças foram 

indevidas, diante da inexistência de prova que o serviço foi devidamente 

prestado a parte consumidora. A apresentação de telas sistêmicas não 

provam a efetiva utilização e prestação do serviço. Nesse sentido 

caminhou é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

"O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (…) (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Assim, 

denota-se que a ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, 

pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável a real prestação 

do serviço. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das 

empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Portanto, 

manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais. 

Destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou 

dolo. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 
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obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistências dos débitos discutidos 

nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das 

restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir 

do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado a partir da citação por se tratar de 

responsabilidade contratual; 4) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. 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: 1012713-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LO SANTANA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1012713-40.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LO 

SANTANA LOPES PARTE RÉ: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA SENTENÇA Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Cinge-se a controvérsia acerca 

existência de cobrança indevida referente a a cobrança de R$ 953,42. 

Atente-se que a parte autora não negou a relação jurídica, mas afirmou 

que teria efetuado pagamentos no dia 25/02/2019 e no dia 03/04/2019. A 

parte requerida apresentou a fatura do débito do dia 25/06/2019, fatura 

esta que foi inadimplida pela parte autora, vez que não foi apresentado 

aos autos a prova do pagamento, sendo, por isso, legítima a negativação. 

Id. Num. 27557948 - Pág. 20 Embora a parte autora tenha efetuado alguns 

pagamentos do cartão não provou que quitou a fatura do dia 25/06/2019, a 

parte autora somente quitou outras faturas de modo parcial, não essa pela 

qual foi negativada. Observe que tendo a parte autora quitado 

parcialmente as faturas anteriores a 25/06/2019 foi acumulando juros e 

correção sobre o saldo devedor. Denota-se que após a juntada de toda 

documentação a parte autora manteve-se inerte e não apresentou 

impugnação. Dessa forma, a parte ré obteve êxito em justificar a origem 

dos débitos. Portanto, ao negativar, a ré agiu no exercício regular de um 

direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação 

por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem 

reparadas. Diante das provas carreadas, faz jus a parte ré a procedência 

do pedido contraposto, nos moldes do art. 30 da Lei 9.099/95. 3. 

DISPOSTIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO E PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial. Opino 

pela procedência do pedido contraposto, para condenar a autora a pagar 

a ré a quantia de R$ R$ 1.165,95 (um mil cento e sessenta e cinco reais e 

noventa e cinco centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

e juros simples de mora de 1% ao mês ambos contabilizados a partir do 

vencimento do débito (25/08/2019). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. 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: 1007718-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1007718-81.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES PARTE RÉ: SUBMARINO VIAGENS 

LTDA. PARTE RÉ: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - AVINCA. SENTENÇA 

Síntese dos Fatos Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e 

morais, em decorrência de inadimplemento de contrato de transporte 

aéreo. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 
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Preliminarmente, arguiu a parte Submarino sua ilegitimidade passiva, tendo 

em vista que foi mera intermediadora de venda de passagens aéreas 

acolho a preliminar posto que a ré cumpriu com suas funções e não tem 

gerência quanto o cancelamento unilateral proferido pela empresa 

Avianca. No caso, houve apenas intermediação na aquisição da compra 

das passagens, não houve venda de pacote turismo, nesses casos não 

há responsabilidade solidária, pois o contrato de intermediação limita-se ao 

negócio da venda dos bilhetes, id. Num. 21838554 - Pág. 1. A empresa 

Avianca é a unica responsável pelo êxito do contrato de transporte. Esse 

entendimento foi firmado pelo STJ: “1. A jurisprudência deste Tribunal 

admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado 

pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, 

circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento 

do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente 

de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.)”. No mesmo 

trilhar: “Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento de que as 

agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos 

serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens 

aéreas.(…)(STJ - AREsp: 1352367 SP 2018/0218090-8, Relator: Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/09/2018).” 

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e excluo do polo 

passivo a parte Submarino. Pedido de desistência Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora desistiu da ação em face da parte 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A (“Avianca"). O requerimento foi proferido 

em audiência no id. Num. 25958076 - Pág. 1. O artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, informa que a desistência da ação somente produz seus efeitos 

após a homologação Judicial. Dessa forma, concluo que é pertinente o 

pedido de desistência, porquanto não vislumbro qualquer conduta de 

litigância de má-fé. Dispositivo Ante o exposto, OPINO pelo o acolhimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva da parte Submarino, em decorrência 

OPINO pela extinção do presente processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC, em face da parte Submarino. Opino pelo 

acolhimento do pedido de desistência em face da OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S/A (“Avianca”), assim extingue-se o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012171-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012171-22.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA DO SOCORRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de apresentar 

contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do demandado na 

audiência à sessão de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da 

Lei nº 9.099/95). In casu, a parte requerida deixou de apresentar defesa. 

Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte reclamada, nos termos do 

art. 344 do Código de Processo Civil. Muito embora as provas se destinem 

ao processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis que o 

passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, 

entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, II, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora 

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS que era beneficiária de plano de 

saúde coletivo por adesão, mas com a rescisão efetivada pela requerida, 

solicitou portabilidade para plano empresarial em 03/07/2019, afirmando 

que recentemente necessitou realizar alguns exames e descobriu que a 

Requerida estava cobrando nova carência, e tentando resolver 

administrativamente não obteve êxito. Em simples análise aos autos, 

entendo que assiste parcial razão à parte autora, vejamos: A parte autora 

acostou aos autos (ID 23775914) resposta administrativa emitida pela 

requerida em que a empresa afirma que serão emitidas duas cartas de 

carências referente a cada um dos contratos e a inclusão de novas 03 

doenças como pré- existentes: (...) “Visto isso, enviaremos em anexo, as 

duas cartas de carência referente a cada um dos contratos aderidos, 

tanto ao final de 2015 quanto em 2018”. (...) “Verificamos que as 

carências para Urgência/Emergência, Consultas, Exames Laboratoriais 

Simples (sangue, unha e fezes) e RX simples, Exames Complementares, 

internação Clínica e Cirúrgica e para Partos, foram copiadas ao aderir ao 

novo plano empresarial”. “Em relação à Cobertura Parcial Temporária para 

pré-existência, verificamos que no antigo plano foram declaradas as 

pré-existência de Depressão, Sinusite e Vesícula Biliar, as quais foram 

totalmente cumpridas até seu cancelamento. Porém, ao ser incluída no 

novo plano, outras pré-existências foram declaradas, sendo elas: Anemia, 

Dermatite e Pneumonia”. sic No entanto, a requerida não comprova que as 

doenças pré-existentes incluídas no novo contrato já existiam quando do 

primeiro contrato e foram omitidas. Ademais, a Resolução Normativa 

254/2011 determina a não cobrança de nova contagem de carência, 

vejamos: RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 254, DE 5 DE MAIO DE 2011 

(...) “Art. 13. É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado 

até 1º de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e 

coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o 

direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma 

operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação 

assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura 

parcial temporária”. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) (...) “Art. 19 

A proposta de migração deve ser redigida de forma clara e precisa, em 

linguagem de fácil compreensão, sendo obrigatório dar destaque às 

cláusulas restritivas dos direitos dos beneficiários, às cláusulas que 

submetam o exercício de direitos pelos beneficiários a condições ou 

termos e às cláusulas de reajuste anual e por faixa etária, devendo conter 

as seguintes informações”: (...) “Art. 24 A adaptação ou a migração 

previstas nesta Resolução não permitem a alegação de omissão de 

informação de Doenças ou Lesões Preexistentes – DLP de que cuida a RN 

nº 162, de 2007”. Portanto, indevida a cobrança de novo prazo de 

carência, inclusive a inclusão de doenças pré-existentes no novo contrato 

(migração). Pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que foi 

exigido novo prazo de carência e teve exames e consultas negadas. 

Registra-se que a parte autora não comprova nos autos a mencionada 

negativa, bem como não informa a data em que solicitou o exame, bem 

como também a data de negativa pela requerida. Portanto, a parte 

requerente não apresentou nenhum elemento probatório para comprovar 

suas alegações, e ainda, conforme mencionado. Ademais, não estão 

preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, porque não 

se pode exigir da requerida a produção de prova negativa, tendo em vista 
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se afigurar impossível provar-se a não ocorrência de um determinado fato. 

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 o pleito indenizatório. Por 

fim, pleiteia a parte autora a exclusão pela requerida de qualquer carência 

do plano, bem como a expedição de carta de carência na qual conste o 

cumprimento de todas as carências. Comprovado o cumprimento das 

carências no contrato original, indevida a cobrança/exigência de qualquer 

carência no novo contrato, motivo pelo qual, procede o pleito. Pelo 

exposto, decido pela parcial procedência do pedido inicial apenas para 

determinar que a requerida exclua qualquer carência do plano, bem como 

a expedição de carta de carência na qual conste o cumprimento de todas 

as carências no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente decisão. 

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: 1011538-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-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 SENTENÇA Processo: 

1011538-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONARDO OLIVEIRA DE 

SOUZA 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 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

competência do Juizado Especial Alega a requerida incompetência do 

Juizado em razão da matéria, visto que, a demanda exige prova pericial 

complexa. O Termo de Ocorrência e as fotos encartadas nos autos são 

suficientes para identificar a irregularidade no medidor, onde é possível 

verificar “Desvio de energia no ramal de entrada”. Portanto, rejeito a 

preliminar em epígrafe. Mérito Inicialmente, cumpre registrar que em que 

pese a parte autora sustentar que sofreu extorsão por parte dos 

prepostos da requerida, não pleiteou a produção de provas em audiência 

instrutória, requerendo em audiência e em impugnação o julgamento 

antecipado da lide. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/2564380-0, e que foi vítima 

de tentativa de extorsão por parte dos prepostos da requerida, quando 

compareceram para atendimento de pedido de troca de padrão bifásico 

para trifásico, recebendo posteriormente uma fatura de valor exorbitante 

(R$ 11.563,18 – onze mil e quinhentos e sessenta e três reais e dezoito 

centavos), não condizente com seu consumo, advindo de fictícia inspeção 

simulada por não ter sucumbido à extorsão anunciada, informando que 

tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso, temendo por ter 

seu fornecimento suspenso. Assevera a parte reclamada que enviou 

técnicos ao local onde se encontra a unidade consumidora para realizar a 

troca do medidor (bifásico para trifásico) e foi constatado por meio de 

vistoria no medidor da unidade consumidora, materializada através de 

Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (acostado aos autos no ID 

25588893), onde se verificou que o medidor da residência encontrava-se 

com “desvio no ramal de entrada”, o que estava provocando, 

consequentemente, uma medição a menor, nos mencionados meses, na 

unidade consumidora. Salienta, por fim, que foi promovida a recuperação 

de consumo perante a referida UC, de acordo com critério indicado pela 

ANEEL, conforme previsão da Resolução n.º 414/2010. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete a parte reclamante 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou caracterizado pelo TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada, que a parte 

autora participou da inspeção, assinando o referido termo de ocorrência. 

Por outro lado, a parte reclamante não apresentou impugnação específica 

ao TOI, quedando-se inerte quanto aos documentos apresentados, 

passando assim a tais documentos serem incontroversos diante da lide 

iudicata. Registra-se ainda que em que pese a parte autora sustentar que 

o consumo posterior foi inferior (média de 525kWh) ao apurado na 

recuperação de consumo, em análise ao histórico de consumo no ID 

25588900 que os consumos nos meses de maio, junho e julho/2019 no 

qual constou a quantia de 525kWh foi apurado por média, sendo que o 

consumo por leitura no mês de agosto/2019 apurou o consumo de 

1.696kWh. Ainda, verifica-se no TOI que consta os equipamentos 

encontrados na UC, tais como: 07 freezers; 01 motor; 03 câmaras frias; 

02 máquinas de fazer gelo cubo, cujos equipamentos consumem energia a 

mais do que os consumos apurados antes da vistoria, quais sejam: 

278kWh; 461kWh e 836kWh em fevereiro, março e abril/2019, 

respectivamente. Desta feita, a parte requerida comprovou 

suficientemente a irregularidade constatada, o que estava provocando 

uma medição a menor na unidade consumidora, ocasionando tal situação a 

recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto 

as normas da ANEEL. De tal sorte que a parte requerida não pode ser 

responsabilizada pelo fato da fatura não atender às expectativas da parte 

requerente, ou de ter esta o fornecimento de energia interrompido pelo não 

pagamento na data do vencimento das faturas, quando devidamente 

intimada da mora. Ressalta-se ainda que a parte autora pleiteia a 

declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Como se vê, trata-se de cobrança devida, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais. 

A proibição do corte da energia, no entanto, deve ser mantida, porquanto 

é pacífica a jurisprudência no sentido de que a suspensão só pode ser 

realizada quando a inadimplência for relativa à fatura normal do consumo. 

A requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$11.563,18. 

Sendo o pedido contraposto no mesmo valo discutido na inicial e não tendo 

a parte autora comprovado o pagamento, é totalmente possível o 

deferimento do pedido, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO - TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR 

COMPROVADA - FATURA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - PEDIDO 

CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA - DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, 

conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado 

por pessoa que se denomina inquilino do consumidor e que acompanhou a 

inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2. Hipótese 

em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, 

visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na 

Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita pela requerida. 4. No caso, correta a sentença 

que acolheu o pedido CONTRAPOSTO. 5. Não comprovada falha na 

prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência 

de débito, indenização por danos morais, uma vez que a negativação nos 
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órgãos de proteção ao crédito foi legítima. 6. Recurso conhecido e não 

provido. (N.U 1002536-34.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, 

Publicado no DJE 28/03/2019). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, 

condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte 

requerida, no valor de R$11.563,18 (onze mil, quinhentos e sessenta e 

três reais e dezoito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir 

do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto (22/10/2019), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Ratifico a liminar somente quanto à abstenção de suspensão 

no fornecimento do serviço de energia elétrica, referente ao objeto da lide. 

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: 1017506-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PESSOA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017506-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES PESSOA 

DE LIMA 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da necessidade de realização de 

audiência de instrução e julgamento Deixo de analisar tendo em vista a 

parte autora ter comparecido em audiência conciliatória, não relatando 

nenhuma irregularidade quanto ao patrono. - Da impossibilidade de 

inversão do ônus da prova Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - 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. Mérito 

Sustenta a parte requerente MARIA DE LOURDES PESSOA DE LIMA que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no 

valor de R$176,83, no entanto, não há qualquer relação jurídica com a 

empresa. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais 

e ter apresentado relatório de chamadas, o referido documento não é hábil 

a comprovar a contratação, tendo em vista se tratar de documento 

unilateral, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 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: a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 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 

da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes 

(23/05/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decido pela 

improcedência do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 405 de 579



Processo Número: 1017682-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-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: 

1017682-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL ADAO DA COSTA 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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 Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora MANOEL ADAO DA 

COSTA que adquiriu em 19.09.2019 uma CADEIRA GAMER MYMAX MX7, 

pré-venda nº 8567964-1, para presentear seu neto no dia das crianças, 

pelo valor de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais), parcelado em 

seis vezes no cartão de crédito, com prazo de entrega de sete a dez dias, 

mas que até o momento o produto não chegou, afirmando que tentou 

resolver a questão, inclusive no PROCON, mas sem sucesso, não lhe 

interessando mais o produto. A reclamada sustenta em defesa que 

cancelou a compra em 16/10/2019. A lei consumerista estabelece como 

objetiva a responsabilidade contratual dos fornecedores de produtos e 

serviços (art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de 

culpa, sendo cabível, desse modo, a indenização dos seus clientes. A 

existência da oferta tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa 

atração se confirma com a adesão do consumidor, a oferta vincula o 

comerciante e estabelece o direito do consumidor de ver cumprido o 

contrato. Deste modo, a reclamada era obrigada a cumprir a oferta 

apresentada, no tempo pactuado. Restou evidenciada a falha da 

reclamada quanto à sua parte na relação jurídica com o consumidor, ao 

não entregar o produto. Por fim, a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, 

independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da 

atividade econômica. Deste modo, o pleito pela indenização por danos 

materiais deve ser acolhido, no que concerne aos valores pagos à 

reclamada pelo produto não entregue. Em que pese a requerida ter 

afirmado que cancelou a compra, não comprovou que estornou o valor da 

primeira parcela no valor de R$133,20. Por outro lado, a parte autora não 

informa nos autos a cobrança das demais parcelas, portanto, devido a 

restituição da quantia de R$133,20. A parte reclamante postula também 

indenização por danos morais. O consumidor tinha a legítima expectativa 

de receber o produto no prazo originalmente informado pela reclamada. Em 

tese, o consumidor que adquire o produto da empresa tem expectativas 

quanto à utilização do mesmo e não recebendo na data acordada, vê-se 

frustrado. O não recebimento e desgaste físico e emocional para a 

solução do impasse sem alcançar êxito, caracteriza o dano moral. Por 

outro lado, não há nenhum indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou 

inevitável, apto a afastar a responsabilidade civil, como anotado. Conforme 

mencionado, a requerida confirmou o cancelamento da compra. 

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação 

suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a reclamada agiu 

com culpa grave. A reclamada é empresa de grande porte. A repercussão 

dos fatos na esfera íntima da parte reclamante pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outros infortúnios, devendo, assim, a 

reparação ser fixada em valor módico. Sopesados esses elementos, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido 

deduzido na inicial, condenando a reclamada a: 1) determinar a rescisão 

do contrato e devolver à parte reclamante a quantia de R$133,20 (cento e 

trinta e três reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

contado do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (04/12/2019) e; 2) pagar a parte reclamante, a título de 

indenização pelos danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1%, contados da citação (04/12/2019) por se tratar de ilícito 

contratual. 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: 1010926-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA JOAQUIM DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010926-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA JOAQUIM DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminares - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicionalnecessário 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 Prescrição Alega a 

reclamada que a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato 
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ilícito motivador da presente ação ocorreu em 2014, 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 Compulsando 

os autos verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência 

no ID 27043410, 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 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 JULIANA JOAQUIM DA 

CRUZ 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 uma vez que não possui liame jurídico com o 

banco. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. Foi acostado com a defesa (página 11) no ID 25043413 proposta de 

adesão assinado pela parte autora, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A 

parte requerente não apresentou impugnação. 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. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação 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: 1014714-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014714-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO ADRIANO DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 
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que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou 

pedido de desistência da ação no ID 27353281. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 

27322452, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de desistência 

do autor implicará extinção do processo sem julgamento do mérito, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Preliminares - Da necessidade 

de comparecimento da parte autora Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora já compareceu em audiência conciliatória. - Da incompetência 

para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência no ID 27386322, todavia, já havia requerido a 

desistência da lide em impugnação. Sustenta a parte requerente SERGIO 

ADRIANO DA SILVA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$161,53, no entanto, não possui débito e 

jamais foi notificado acerca do débito e que “A implicância da ausência 

desta notificação está ligada a questão de uma possível fraude”. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com o 

banco. Foi acostado pela requerida nos ID’S 27322459 e 27322460 

contrato de abertura de conta e contratação de serviços e produtos 

assinados pela parte autora e cópia dos documentos pessoais, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

dos débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente em 

impugnação requereu a desistência alegando a impossibilidade de seu 

comparecimento e a necessidade de realização de perícia, todavia, não 

impugnou especificamente os documentos e nem apontou 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. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 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: 1017414-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JAIVONE FERREIRA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)
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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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017414-44.2019.8.11.0002. INTERESSADO: THIAGO JAIVONE FERREIRA 

DO NASCIMENTO 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a 

presente preliminar, sob o fundamento que a parte autora não apresentou 

comprovante de residência em seu nome. Em que pese o entendimento 

atual quanto a necessidade de apresentação de comprovante de 

residência no próprio nome da parte autora, no entanto, considerando o 

decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido 

entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 

9099/95, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente THIAGO JAIVONE 

FERREIRA DO NASCIMENTO que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$141,45, no entanto, não 

reconhece o débito e não consumiu os serviços cobrados. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$ 6.000,00 (seis 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$ 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 da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (05/11/2018) 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: 1017195-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXBIENE FIGUEIREDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017195-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAXBIENE FIGUEIREDO LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou 

pedido de desistência da ação no ID 27316020. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 

27298122, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de desistência 

do autor implicará extinção do processo sem julgamento do mérito, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 
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XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Preliminares - Da ilegitimidade 

passiva do Banco Bradescard e da substituição do polo passivo A 

legitimidade de parte ou legitimidade para a causa (ad causam) se refere 

ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Assim com as outras 

condições da ação, ela deve ser vista 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 em vertente, alegando a parte 

reclamante que a reclamada praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e 

se opõem ao pedido de ressarcimento, possui a parte autora, legitimidade 

e interesse para demandar contra a parte reclamada, independentemente 

de, no mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Ademais, 

verifica-se que o Banco Bradescard sustenta que um dos administradores 

do cartão IBI, ressaltando que o Banco CBSS S/A também apresentou 

contestação como sendo a pessoa jurídica responsável pela restrição no 

nome da parte autora, e ainda, administradora do cartão de crédito 

discutido nos autos. Assim, entendo que resta comprovado que as 

empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, portanto, são 

responsáveis solidariamente pelos danos causados aos consumidores, 

podendo a reclamada Banco Bradescard figurar no polo passivo da 

presente lide. Ademais, quanto ao pedido de substituição do polo passivo, 

a inclusão do Banco CBSS S/A acarreta em inclusão de terceiros no polo 

passivo o que implica em denunciação da lide por via oblíqua. A 

intervenção de terceiros é vedada em sede de Juizados Especiais (Lei 

9.099/95, art. 10). Sobre a distinção entre litisconsórcio e intervenção de 

terceiros, assim preleciona Ricardo Cunha Cimenti: “A análise das fontes 

do litisconsórcio (arts. 46 e 47 do CPC) indica que a pluralidade de partes 

caracterizadora do instituto diz respeito aos titulares das relações 

jurídicas postas em juízo naquele processo específico. Os titulares de 

relações jurídicas diversas, ainda que decorrentes daquelas postas em 

juízo originariamente, são terceiros”. (Teoria e Prática dos Juizados 

Especiais Cíveis, Saraiva, 5ª ed. Atualizada, p.116). Rejeito as 

preliminares. Mérito Sustenta a parte requerente MAXBIENE FIGUEIREDO 

LEITE que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida pelo 

débito no valor de R$ 865,19, todavia, não reconhece o débito e não 

consumiu os serviços cobrados. Foi acostado aos autos no ID 27298125 

proposta de adesão ao cartão IBI e contratação de seguro assinados pela 

parte autora, cópia dos documentos pessoais, foto no momento da 

contratação/compra, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a 

parte requerente requereu apenas a desistência da ação, não impugnou 

os documentos pessoais apresentados e a assinatura constante no 

contrato. 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. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação 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 
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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: 1017435-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO RODRIGUES 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017435-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AFONSO RODRIGUES DE 

BARROS 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, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

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. - Do 

indeferimento da inicial Arguiu a parte reclamada a preliminar de inépcia, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja/sede nesta Comarca. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. - Da 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. Mérito Sustenta a parte requerente AFONSO RODRIGUES DE 

BARROS que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no 

valor total de R$326,66, todavia, desconhece o débito, uma vez que não 

contraiu tal débito. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 27611171 termo 

de confissão de dívida e parcelamento assinados pela parte autora e 

cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No 

caso, a parte requerente apresentou impugnação, alegando 

genericamente que a requerida não apresentou o contrato de 

renegociação, no entanto, não impugnou especificamente o termo de 

confissão e documentos pessoais 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. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida apresentou pedido 

contraposto, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento do 

débito, no total de R$444,59, todavia, o referido pedido deve guardar 

relação com o pedido principal, que perfaz a quantia de R$326,66, 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: 1008963-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO INTEGRACAO CONSULTORIA, PSICOLOGIA E ASSESSORIA EM 

SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDERJAN DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-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: 

1008963-30.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ESPAÇO INTEGRAÇÃO 

CONSULTORIA, PSICOLOGIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO 

TRABALHO LTDA - ME, ANDERJAN DA SILVA SANTANA, BRUNA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 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 
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questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

ilegitimidade passiva Arguiu a requerida que é parte ilegítima ao argumento 

de que o corretor não é funcionário da Agemed, mas sim da corretora 

prestadora de serviços. Entretanto, não merece guarida a alegação da 

reclamada, pois pelo principio da aparência e pela aplicação do artigo 7º 

do CDC, as empresas respondem solidariamente. Afastada a preliminar em 

epigrafe. Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE 

CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C RESTABELECIMENTO DO PLANO DE 

SAÚDE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo os 

autores ESPACO INTEGRACAO CONSULTORIA, PSICOLOGIA E 

ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME, ANDERJAN 

DA SILVA SANTANA, BRUNA PEREIRA DA SILVA que possui plano de 

saúde empresarial para si e seu filho menor (cobertura de 100%), desde 

maio/2018, pagando o valor mensal de R$ 410,00 (quatrocentos e dez 

reais), solicitando a inclusão de sua esposa em dezembro/2018 o que 

acrescentaria o valor de R$ 188,32 (cento e oitenta e oito reais e trinta e 

dois centavos), totalizando mensalmente a quantia de R$ 598,32 

(quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), se 

surpreendendo com a fatura de janeiro/2019 no valor de R$ 1.093,67 (um 

mil e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), e tentando 

resolver a questão, inclusive perante o PROCON, mas sem sucesso. 

Pleiteia liminarmente que seja restabelecido o contrato de plano de saúde 

em nome dos autores, bem como a autorização do depósito judicial no 

valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) referente aos meses de 

janeiro e fevereiro de 2019, que constam em aberto, bem como incluir a 

adesão de sua esposa ao plano pelo valor ofertado de R$ 188,32 (cento e 

oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) e no mérito o 

“restabelecimento do plano de saúde como inicialmente contratado, com a 

devida inclusão ao plano da Autora Bruna Pereira da Silva, no valor 

ofertado de R$ 188,32 (cento e oitenta e oito reais e trinta e dois 

centavos) até o período do reajuste legal, e ao final condenar a Ré ao 

pagamento de danos materiais no importe de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) e danos morais no valor razoável e proporcional de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), considerando todo o transtorno causado pela 

conduta abusiva e ilegal decorrente da situação em apreço”. sic A 

requerida em defesa sustenta que “Ou seja, independentemente de haver 

informação equivocada pelo consultor, a obrigação de inclusão era da 

empresa Espaço Integração e não do corretor. Como se isso não 

bastasse, se verifica também que quando o Autor Anderjan ingressou no 

plano em maio de 2018 realizou a assinatura da SECAM - SOLICITAÇÃO 

PARA EMISSÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, sendo que na 

época a parte Autora concordou com os termos e valores constantes na 

Solicitação. O Autor não só tinha conhecimento dos valores, como também 

levou a sua cópia para o PROCON, ora, se o Autor Anderjan que nasceu 

em 07/12/1989 pagava R$ 249,01, e quando fez 29 anos, passou a pagar 

R$ 304,06, porque motivo Bruna Pereira da Silva, nascida em 01/03/1989 

pagaria R$ 188,32? Quando a Espaço Integração firmou o contrato com a 

Agemed os valores já ficaram pré-definidos, sendo que a inclusão de mais 

uma beneficiária não alterava em nada os termos pactuados. Vejam-se os 

valores que constaram na SECAM assinada pelo Autor Aderjan abaixo: 

Além disso, o Autor Aderjan, na época da contratação do plano de saúde 

possuía 28 anos, sendo classificado no inciso III, do artigo 2º, da 

Resolução Normativa nº 63/2003. Portanto, a mensalidade do Reclamante 

custava R$ 249,01 (duzentos e quarenta e nove reais e um centavos). 

Contudo, ao completar 29 anos em 07 de dezembro de 2018, o Reclamante 

mudou de faixa etária (29-33), passando a pagar R$ 304,06 (trezentos e 

quatro reais e seis centavos) por sua mensalidade. Ou seja, qualquer 

homem médio teria o entendimento de que pessoas nascidas no mesmo 

ano pagariam o mesmo valor pactuado, sendo que o erro do corretor não 

justifica forçar a Agemed a cumprir uma oferta que não fez! Assim, a 

mensalidade do Reclamante e do seu filho totalizaram em janeiro o valor e 

R$ 465,55 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos). No entanto, em dezembro foi inclusa a dependente BRUNA 

PEREIRA DA SILVA (contava com 30 anos de idade), assim, na 

mensalidade de janeiro além do reajuste de faixa etária do Reclamante, foi 

incluso a mensalidade da esposa do Reclamante no valor de R$ 304,06 

(trezentos e quatro reais e seis centavos) de forma pró-rata. Ademais, 

tendo em vista o não pagamento das mensalidades de janeiro e fevereiro, 

o contrato foi cancelado por inadimplência em 27 de fevereiro de 2019. 

Portanto, a relação entre as partes DEIXOU DE EXISTIR. Isto é, a cláusula é 

resolutiva, nos termos do artigo 474, do Código Civil1. Além disso, 

denota-se que a parte Autora tinha total conhecimento dos valores 

pactuados quando ingressou no plano, bem como a oferta realizada não 

foi passada por colaborador da Agemed”. sic 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. Registra-se que é objeto da lide o não 

cumprimento da oferta/valor informado para inclusão da autora Bruna com 

a cobrança indevida, bem como o cancelamento do contrato em 

consequência da inadimplência. Passo a analise em separado. - DA 

OFERTA E O SEU NÃO CUMPRIMENTO Sustenta os autores que a 

requerida não cumpriu com o valor do plano informado da autora Bruna, na 

quantia de R$188,32. Todavia, em que pese o valor incorreto informado 

pelo corretor, o objeto da lide se trata de plano de saúde em que existe 

regulamentação própria, com a aplicação da cobrança dos planos 

mediante aplicação de tabela conforme a faixa etária, não se tratando de 

mero produto, em que a empresa que ofertou incorretamente está 

obrigada a cumprir com a oferta veiculada ou informada. Ademais, 

verifica-se que os autores Aderjan e Bruna possuem a mesma idade, 

sendo que o autor Aderjan já possuía plano com a requerida e tinha 

ciência do valor do plano referente à sua faixa etária. Portanto, em se 

tratando de plano de saúde, deverá ser cumprida a tabela, sob pena de 

enriquecimento ilícito pelos autores. Registra-se que embora não tenha as 

partes pleiteado o cancelamento do plano em caso de inaplicabilidade do 

valor ofertado, faculta-se à parte autora Bruna o direito ao cancelamento 

do contrato sem nenhuma penalidade/multa, caso exista previsão 

contratual nesse sentido. - DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO 

CONTRATO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DO DANO MORAL Sustenta os 

autores que diante da cobrança indevida das faturas de janeiro e 

fevereiro/2019 deixou de pagá-las, o que acarretou no cancelamento do 

contrato, todavia, sem aviso prévio, tendo sido recusado atendimento 

médico aos autores. Restou demonstrado a oferta de valor incorreto do 

plano de saúde referente à autora Bruna, o que justificou o não 

pagamento das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019, uma vez 

que as partes contestavam as mencionadas faturas via PROCON. Ainda, 

mesmo que a inadimplência fosse sem justificativa plausível, a requerida, 

mesmo com previsão contratual, tinha por obrigação notificar os autores 

acerca do cancelamento do contrato por inadimplência, o que não 

comprova nos autos que o fez. Cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir falhas que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Resta incontroverso nos autos que o 

encerramento unilateral do plano, sem notificação prévia, acarretou 

prejuízos aos autores, pois não foram pagas as faturas uma vez que 

estavam sendo contestadas, gerando, consequentemente, situação 

constrangedora ao ter atendimento médico negado em virtude do 

cancelamento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE FORMA UNILATERAL PELA 

SEGURADORA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO POSTERIOR ACEITO. - A impontualidade 

no pagamento das prestações mensais não implica em cancelamento 

automático do contrato de plano de saúde, mormente quando inexistente a 

notificação pessoal do consumidor. - Configura comportamento 

manifestamente contraditório por parte da seguradora a aquiescência com 

o pagamento intempestivo da mensalidade após o cancelamento do 

contrato. (TJ-MG - AC: 10629130039429001 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 07/05/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015). Assim sendo, verificada a 

irregularidade da rescisão contratual operada no caso, impõe-se o 

restabelecimento imediato do plano de saúde contratado pelos autores. Na 

hipótese vertente, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram, 

aliados à prova produzida pela reclamante e à fragilidade da prova da 

reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na inicial. O plano de saúde é considerado meio indispensável à 

vida cotidiana, principalmente diante da crise nacional do Sistema Único de 

Saúde. A suspensão do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao 

usuário. A ilicitude da conduta da reclamada provocou, sem dúvida, 

constrangimentos a reclamante, que superam a órbita do aborrecimento 

rotineiro, impondo no consumidor reflexos psicossociais, caracterizadores 

do dano moral. Os danos morais, no caso, presumem-se, não havendo 

necessidade, por conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo suportado 
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pelo reclamante. Configurado o dano moral, resta a quantificação da 

indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições 

econômicas do ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há 

prova de que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a 

reclamada é uma empresa de médio porte. A repercussão na esfera 

psíquica dos autores, decorrente do cancelamento unilateral do plano de 

saúde, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

DO DANO MATERIAL Sustentou ainda os autores que em virtude da 

inadimplência e consequentemente na impossibilidade de utilização dos 

planos e diante da necessidade de realização de consultas e exames, 

teve que arcar com o pagamento das mesmas, pleiteando a restituição do 

valor pago. Os autores acostaram aos autos recibos referente ao período 

da inadimplência, portanto, devido a devolução da quantia de R$380,00 

(trezentos e oitenta reais). - DO PEDIDO CONTRAPOSTO Arguiu a 

requerida em pedido contraposto que “Como demonstrado ao longo da 

contestação, a cobrança dos débitos é lícita, pois amparada pelo contrato 

de plano de saúde ao qual o Autor Aderjan aderiu livremente. Porém, 

apesar das inúmeras tentativas amigáveis de regularização da dívida, a 

Autora deixou de honrar com as suas obrigações e até a presente data as 

seguintes faturas permanecem sem pagamento: Vencimento Mensalidade 

10/01/2019 -R$1.073,67 10/02/2019 R$ 769,61 Referente aos dois meses 

a parte Autora depositou apenas R$820,00 (oitocentos e vinte reais) por 

esse motivo, a Autora é credora da Ré na importância original de 

R$1.843,28, decorrente do plano de saúde que aderiu. Além disso, serão 

devidos os valores de R$115,74 (cento e quinze reais e setenta e quatro 

centavos) de cada mensalidade da qual a Autora Bruna pagar apenas 

R$188,32 (cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) e não o 

valor correto contratado, R$304,06 (trezentos e quatro reais e seis 

centavos)”. sic Conforme restou consignado, em que pese a informação 

equivocada do valor do plano referente à autora Bruna, o valor a ser 

aplicado deverá ser o da tabela, qual seja, R$304,00, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte autora. Os autores depositaram em juízo 

apenas o valor referente do plano do titular e seu filho, sem a incidência 

do plano da autora Bruna. Ademais, durante o decurso da lide e em 

cumprimento à liminar, foi cobrado somente a quantia de R$188,32 

referente ao valor do plano da autora Bruna, portanto, sendo devido o 

pagamento da diferença do valor devido, na quantia de R$115,74 (cento e 

quinze reais e setenta e quatro centavos). In casu, não foi cobrado o valor 

do plano nas faturas de dezembro/2018 a fevereiro/2019, uma vez que o 

valor depositado judicialmente engloba somente o valor do titular e do filho, 

portanto, sendo devido a diferença dos valores referentes aos meses de 

março a dezembro/2019 e janeiro/2020, totalizando a quantia de 

R$1.273,14 (mil, duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos), 

registrando que em caso de impossibilidade de cobrança do valor integral 

no mês de fevereiro, deverá ser incluído na planilha a ser apresentada 

pela requerida, devendo ser aplicado apenas a correção monetária, sem a 

incidência de juros, uma vez que foi erro da requerida na cobrança (valor 

informado incorreto). Quanto ao pleito de pagamento das faturas de 

janeiro e fevereiro/2019 no valor total de R$1.843,28 o mesmo não 

prospera, vez que é devido apenas a diferença do valor depositado em 

juízo na quantia de R$820,00, restando o valor remanescente referente as 

faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019 na quantia total de 

R$1.032,28. Portanto, devido o pleito quanto ao pagamento das quantias 

de R$1.273,14 (mil, duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos) 

referente à diferença de R$115,74 do plano da autora Bruna no período de 

março a dezembro/2019 e janeiro/2020 e da quantia de R$1.032,28 (mil e 

trinta e dois reais e vinte e oito centavos) referente ao valor remanescente 

referente as faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019 já depositadas 

em juízo. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

deduzida na inicial para condenar a requerida a: 1) restabelecer o plano 

contratado pelos autores, devendo ser aplicado o valor da tabela; 2) a 

pagar aos autores, a título de indenização por danos morais a quantia total 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (15/08/2019) e; 3) a restituir a quantia de R$380,00 (trezentos e 

oitenta reais) a título de danos materiais (consultas e exames), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros 

simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ) por se tratar de ilícito contratual. Decido ainda, PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando os 

autores a pagarem à parte requerida as quantias de 1) R$1.273,14 (mil, 

duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos) referente à 

diferença de R$115,74 do plano da autora Bruna no período de março a 

dezembro/2019 e janeiro/2020, registrando que em caso de 

impossibilidade de cobrança do valor integral no mês de fevereiro, deverá 

ser incluído na planilha a ser apresentada pela requerida, devendo ser 

aplicado apenas a correção monetária pelo INPC, a partir de cada 

vencimento, sem a incidência de juros, uma vez que foi erro da requerida 

na cobrança (valor informado incorreto) e; 2) R$1.032,28 (mil e trinta e 

dois reais e vinte e oito centavos) referente ao valor remanescente 

referente as faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019 já depositadas 

em juízo, devendo ser aplicado apenas a correção monetária pelo INPC, a 

partir de cada vencimento, sem a incidência de juros, uma vez que foi erro 

da requerida na cobrança (valor informado incorreto), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. DETERMINO AINDA, a expedição de ALVARÁ em favor da 

REQUERIDA do valor depositado em Juízo, conforme ID’s 23669023 e 

23669024. Ratifico a liminar somente quanto ao restabelecimento do plano 

de saúde. 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: 1006768-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006768-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EULINDA MARIA DA SILVA 

MORAES 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte autora EULINDA MARIA 

DA SILVA MORAES que teve seu nome negativado pela requerida no valor 

de R$198,09, todavia, “informa que desconhece a origem de tal valor 

cobrado pela requerida, uma vez que jamais recebeu qualquer 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL do referido débito. A autora é correntista 

da empresa ré, sob número de conta corrente 0025951-9, Agência; 1941, 

conta essa que utiliza apenas para operações comerciais e financeira. 

Informa a autora que na data de 15/03/2018, assinou com banco réu dois 

contratos de empréstimo a ser descontado mensalmente em sua conta 

corrente, sendo que do primeiro contrato ficou acordado o valor de R$. 

1.500,00 dividido em 12 parcelas iguais de R$189,43, com o vencimento da 

última parcela para a data 15/03/2019, cujo contrato foi quitado. E o 
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segundo contrato no valor de R$ 2.770,60 divido em 24 parcelas iguais de 

R$ 232,88, com o vencimento da última parcela para data de 15/03/2020. 

Assim, a autora já sabe exatamente o valor a ser depositado em sua conta 

corrente para pagamento dos dois empréstimos totalizando uma valor 

mensal de R$ de 422,31, vem adimplindo fielmente com seu compromisso 

com a empresa ré. Ocorre que após, as 12 prestações, do 1º empréstimo 

adquirido junto ao banco réu, a autora ao retirar seu extrato bancário foi 

surpreendida por um novo empréstimo (NÃO CONTRATADO E/ OU 

AUTORIZADO) em sua conta bancária, proveniente do banco reclamado 

no valor de R$ 2.500,00 supostamente contratado no dia 10/04 com 

nomenclatura empréstimo pessoal 3734541”. SIC O requerido, em sua 

peça de bloqueio, assevera que “Reclamante, em data de 10/04/2018, 

realizou um empréstimo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 220,26 (duzentos e vinte reais e vinte e seis 

centavos), todavia, a Reclamante efetuou apenas e tão somente o 

pagamento integral das 11 (onze) primeiras parcelas do aludido 

empréstimo, ocasionando, assim a inscrição do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Deve ser observado por Vossa Excelência 

que, no mesmo dia da contratação do empréstimo, a Reclamante recebeu 

o valor em sua conta corrente, e não houve a devolução, conforme se 

verifica abaixo em parte do extrato bancário juntado pela própria 

Reclamante, que segue em anexo, senão, veja-se: Portanto, repita-se, a 

Reclamante REALIZOU a contratação do empréstimo, bem como foi 

BENEFICIADA pelo valor contratado. Sem dúvidas a Reclamante está 

agindo de má-fé, visto que, os descontos estavam sendo realizados em 

sua conta corrente desde 30 de abril de 2018, no entanto, durante todo 

esse tempo sequer procurou o banco Reclamado para contestar os 

descontos”. sic Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, 

cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Em análise aos autos verifica-se que não assiste razão à parte autora, 

vejamos: Em que pese a parte autora afirmar que desconhece a 

contratação do terceiro empréstimo realizado em 10/04/2018, fato é que o 

valor foi depositado em sua conta e a mesma alega que somente tomou 

conhecimento após aproximadamente 01 ano. Todavia, tal alegação não 

prospera, uma vez que em análise aos extratos apresentados pela própria 

parte, verifica-se que embora o valor dos dois empréstimos “devidamente 

contratados” perfaziam a quantia de R$422,31 conforme por ela mesmo 

alegado na inicial, a autora realizava depósitos com valores inferiores, 

sendo insuficiente para pagamento dos dois empréstimos, sendo utilizado 

valores do terceiro empréstimo para a quitação das parcelas e demais 

taxas. Ressalta-se que embora o banco requerido não tenha apresentado 

o contrato, a própria parte autora comprova por meio dos extratos que o 

valor foi depositado em sua conta e que utilizou o referido valor. Portanto, 

embora a parte autora afirme que não contratou o empréstimo, fato é que 

teve o valor depositado em sua conta e o utilizou integralmente, ficando a 

conta bancária com saldo insuficiente para quitação dos empréstimos, 

acarretando assim, a negativação de seu nome. Ademais, a parte autora 

não comprova que ao menos contatou o banco e tentou devolver o valor 

depositado incorretamente. Portanto, em que pese afirmar que não 

contratou o empréstimo, teve o valor depositado em sua conta e usufruiu 

do referido valor, portanto, devido os descontos e não havendo saldo 

suficiente para quitação das parcelas, devido a negativação, não havendo 

que se falar em declaração de inexistência de contratação do empréstimo 

e do débito negativado, bem como ainda de indenização por danos morais. 

Pelo exposto, decido pela improcedência da pretensão deduzida na inicial. 

REVOGO A LIMINAR. 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: 1010078-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS ZAELI LTDA (REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-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: 

1010078-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIOGO MARTINS GUEDES 

REQUERIDO: ALIMENTOS ZAELI LTDA, SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da ilegitimidade passiva da requerida SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela reclamada, rejeito-a, uma vez que a mesma integra a cadeia 

de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável 

por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos 

termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 

Mérito Alega a parte autora DIOGO MARTINS GUEDES que adquiriu produto 

impróprio para o consumo, tratando-se de um vidro de azeitona e que ao 

guarda-lo em sua residência, percebeu uma mosca no interior do vidro. Diz 

que procurou a segunda requerida, sendo informado que teria que entrar 

em contato com o fabricante. Pleiteia a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. As requeridas, por sua vez, 

defendem a tese de que a mera aquisição de produto inapropriado ao 

consumo, sem que o mesmo tenha sido ingerido, não é suficiente para 

provocar danos morais ao consumidor. O fato de ter sido adquirido 

produto impróprio, sem o efetivo consumo, não configura dano moral. No 

caso em análise, a parte autora afirma que verificou a existência da 

mosca ao guardar o produto no armário, portanto, sem ao menos abri-lo e 

consumi-lo, conforme se verifica nas fotos apresentados pela própria 

parte. Registro que em que pese a parte autora pleitear em audiência de 

conciliação e em impugnação a realização de audiência de instrução e 

julgamento, a própria parte fundamenta no referido pedido na impugnação 

que se trata de matéria exclusivamente de direito, bem como reconhece na 

inicial que não consumiu o produto, sendo as provas apresentadas aos 

autos, em especial, as fotos apresentadas pelo autor que o produto 

estava fechado quando verificou a existência da mosca no interior do 

vidro. A dramatização exposta na petição inicial não pode ser erigida à 

violação da honra, da imagem ou da intimidade do reclamante, nos 

precisos termos do art. 5º, X da Constituição Federal. Os dissabores, 

apesar de indesejáveis, não causam um abalo significativo na esfera 

pessoal da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por 

danos morais, sob pena de banalização do instituto da reparação civil 

extrapatrimonial. No caso em comento, embora se trate de relação de 

consumo, em que a valoração da prova deva privilegiar o consumidor, é 

cediço que é ônus da parte autora comprovar, ainda que minimamente, 

suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, ressalta-se 

novamente que não restou comprovado que, de fato, que a azeitona teria 

sido consumida pela parte autora e que em razão de sua ingestão tenha 

causado qualquer abalo no estado de saúde e/ou psíquico das pessoas 

presentes no evento, conforme declinado na inicial. Dessa forma, entendo 

que a parte autora não comprovou, de forma inequívoca, os fatos 

constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, 

I, do CPC, sendo incabível, nessas circunstâncias, indenização pecuniária 
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por dano moral. Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

A propósito: JUIZADO ESPECIAL. ALIMENTO INAPROPRIADO PARA 

CONSUMO. AÇAÍ. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELO 

CONSUMIDOR NESTE CASO CONCRETO. CONTEÚDO DA SENTENÇA 

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos arts. 46, da Lei 9.099/1995, 12, inciso 

IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O cerne da lide 

reside em se apurar consumo de produto eventualmente inapropriado para 

consumo. 3. Para fins de procedência dos pedidos formulados na inicial, 

nos termos do art. 333, I do Código de Processo Civil, incumbia ao 

Recorrente o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 

Em outros termos, era seu encargo colacionar prova contundente de que, 

ao menos, houve consumo de produto "estragado". 4. Nesses lindes, em 

casos desse jaez, deve o consumidor comprovar um liame inequívoco 

entre o consumo e o evento danoso (mal estar). 5. Da própria inicial, o 

Recorrente aduz que consumiu o produto três dias após a compra no 

supermercado. Ora, não resta consignado nos autos qualquer notícia 

quanto ao armazenamento do produto, conforme especificações do rótulo. 

Ademais, conforme fl. 06, o produto estava dentro do prazo de validade. 

6. Por fim, fulminando a pretensão do Recorrente, além da possibilidade de 

se fazer perícia no produto, como bem delineado por essa parte, não há, 

inclusive, comprovação de que houve realmente um evento danoso 

relacionado ao consumo, haja vista que o atestado médico (fl. 08), não 

indica em seu teor qualquer menção a hipotético mal estar por ingestão de 

comida "estragada". 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Recorrente, 

vencido, condenado em custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da LJE, cuja 

exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. (TJ-DF - 

ACJ: 20140910068745, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, Data 

de Julgamento: 03/02/2015, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2015 . Pág.: 

345 Assim, não tendo a parte autora trazido ao processo os documentos 

probatórios de suas alegações, não há como confirmar a ocorrência dos 

danos mencionados. Registro que a parte autora não pleiteou a devolução 

do valor pago, mas apenas a indenização por danos morais, motivo pelo 

qual, deixo de determinar a restituição do valor pago pelo produto. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC decido pela 

improcedência do pedido 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: 1007930-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C G FELICIO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS GILBERTO FELICIO OAB - 523.334.001-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007930-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: C G FELICIO CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM - EPP REPRESENTANTE: CARLOS GILBERTO FELICIO 

REQUERIDO: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. A parte requerente C G FELICIO CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM - EPP postula a declaração de inexistência de débito 

referente a 11 cheques protestados, a devolução dos demais cheques em 

posse do requerido e indenização por danos morais. Não obstante a parte 

autora não tenha pleiteado expressamente a rescisão do contrato - consta 

na inicial a impossibilidade de utilização da máquina, objeto do contrato, 

bem como o requerido noticia o inadimplemento das parcelas/cheques, os 

quais foram protestados – pleiteia a declaração de inexistência do débito 

referente aos 11 cheques protestados e a devolução dos 26 cheques em 

posse do requerido e indenização por danos morais. Registra-se que o 

valor do contrato é de R$295.380,00, sendo cada cheque no valor de 

R$8.205,00. Ainda, é objeto do pedido de declaração de inexistência do 

débito de 11 cheques, o que totaliza a quantia de R$90.750,00. 

Ressalta-se que em caso de contratação, para a declaração de 

inexistência do débito e devolução dos cheques é necessário a rescisão 

do contrato. Por fim, o requerido apresenta como pedido contraposto a 

quantia de R$153.395,90 referente ao inadimplemento dos cheques. 

Ressalta-se que nenhuma das partes apresentou aos autos o 

comprovante do distrato. O valor da causa corresponde à pretensão 

econômica objeto do pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece 

que: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 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 de 

sua parte controvertida. (CPC, art. 292, inciso II). Além disso, a parte 

reclamante cumula implicitamente o pedido de rescisão do contrato com 

pedido de declaração de inexistência de débito de 11 cheques que totaliza 

a quantia de R$90.750,00 e danos morais. Cuidando-se de pedidos 

cumulados, o valor da causa deve ser “correspondente à soma dos 

valores de todos eles” (CPC, art. 259, II). No caso em apreço, o valor do 

contrato a ser rescindido é de R$295.380,00 (duzentos e noventa e cinco 

mil, trezentos e oitenta reais) e a declaração de inexistência dos débitos 

referentes aos 11 cheques na quantia total de R$90.750,00 (noventa mil e 

setecentos e cinquenta reais). É evidente, portanto, a incompetência do 

Juizado Especial para processar o feito. No sistema dos Juizados 

Especiais, verificada a incompetência do juízo, o processo deve ser 

extinto, pois, no particular, não se aplicam às regras do Código de 

Processo Civil. É oportuno registrar que os juízes que jurisdicionam os 

Juizados Especiais devem estar atentos à questão da competência, 

visando evitar prejuízos ao erário, porquanto, na Justiça Especializada, 

não há pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição. Pelo exposto, 

decido pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos 

do art. 51, II, da Lei n. 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. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012581-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-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 SENTENÇA Processo: 

1012581-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOZAN GOMES DE ANDRADE 

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, pelo que delibero por julgar 
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antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Aduz a parte 

autora JOZAN GOMES DE ANDRADE que “No dia 10 de fevereiro de 2019 

o firmou com a Imobiliária Baracat Empreendimentos Imobiliários contrato 

de locação do imóvel sito a rua Miguel Baracat nº. 29 nesta municipalidade. 

Em razão do contrato do locação, o Autor enveredou diligência na agência 

da Ré para requerer a alteração de titularidade, sendo surpreendido com a 

negativa, tendo em vista uma conta de dezembro de 2018 que estava 

atrasada e o contrato de locação estava em nome da imobiliária, devendo 

estar assinado pelo antigo titular, Sr. Ary Leite de Campos ou, se fosse o 

caso, documentação assinada pelo titular demonstrando o distrato ou a 

compra e venda do imóvel. Dessa feita, o Autor retornou a Imobiliária, 

sendo informado que seria impossível atender tal pleito, tendo em vista que 

o Sr. Ary Leite de Campos havia falecido há anos (...) Com esta 

informação reiterou a loja da Ré no dia 24 de maio deste ano, que por sua 

vez manteve a postura intransigente, asseverando que a luz não seria 

religada enquanto não fosse realizado o pagamento da conta de dezembro 

de 2018. O Autor questionou esta informação, pois a luz estava ligada 

normalmente, sendo paga regularmente as faturas de energia, inclusive 

naquela oportunidade o Jurisdicionado iria contestar o valor da última, cujo 

preço dobrara. A atendente informou constar no sistema a luz cortada, 

contudo verificou a ocorrência de consumo, entretanto salientou que 

corrigiria a informação no sistema e a energia seria cortada no mesmo dia. 

Desesperado, pois o Autor não pode ficar sem energia, tendo em vista 

que o imóvel além de Escritório funciona como residência se viu compelido 

a efetuar o pagamento de uma conta que não lhe pertencia, efetuando a 

quitação de R$ 50,71 (cinquenta reais e setenta e um centavos). Na 

mesma oportunidade, o consumidor efetuou uma reclamação da conta 

anterior, sendo respondido pela Ré que o aumento ocorreu devido ao 

acúmulo de consumo não cobrado no mês anterior, comprovando 

inequivocamente que a energia não estava desligada. Mesmo diante do 

quadro de fornecimento regular de energia, a Ré cobrou ainda na fatura 

seguinte a quantia de R$ 10,96 (dez reais e noventa e seis centavos) 

referente a religação que nunca existiu”. SIC Pleiteia a devolução em dobro 

do valor pago referente à fatura do mês 12/2018 em nome de terceiro e da 

religação que nunca ocorreu e danos morais. A requerida em sua defesa, 

afirmou que “que a troca de titularidade da Unidade Consumidora discutida 

em tela, não foi efetuada pelo motivo da falta da apresentação dos 

documentos que foram pedidos para a parte reclamante. Diferente do que 

foi alegado, a parte autora entrou em contato com a requerida e lhe foi 

informado como deveria proceder para realizar a troca da titularidade. 

Conforme comprovado, a Concessionária não condiciona a troca de 

titularidade ao pagamento das faturas inadimplidas, mas, sim, à 

apresentação dos documentos solicitados e demais documentos 

comprobatórios de que este é o usuário da UC. SIC O artigo 341 do CPC 

dispõe que “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”. Deste modo, incumbia à 

reclamada, no momento da apresentação de sua defesa, o ônus da 

impugnação especificada dos fatos. A requerida não impugnou a alegação 

de que o débito referente ao mês 12/2018 era de terceiros e a cobrança 

indevida da taxa de religação, bem como não comprova que ocorreu o 

corte para a cobrança da taxa da religação. 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. Assim, para o deslinde da 

questão, imperioso esclarecer se a dívida referente ao consumo de 

energia é obrigação pessoal daquele que consumiu e/ou utilizou do 

serviço ou se constitui em obrigação propter Rem, isto é, que se vincula à 

propriedade do imóvel. A parte autora comprovou o pagamento da fatura 

do mês 12/2018 – débito de terceiros, anterior ao contrato de aluguel que 

se deu em fevereiro/2019 e a cobrança da taxa de religação, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A 

requerida, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

parte autora, na medida em que não impugnou a alegação, bem como 

comprovou fatos extintivos e/ou modificativos do autor, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não 

comprovou a parte requerida que a fatura do mês 12/2018 estava em 

nome da parte autora, bem como ocorreu o corte de energia para a 

cobrança da taxa de religação que pudesse legitimar a cobrança e o 

pagamento pela parte autora. Aliás, ressalta-se novamente que a parte 

autora comprovou que os débitos eram anteriores ao contrato de locação. 

A negativa de transferência da UC e a exigência de pagamento da dívida 

em nome de terceiros para a prestação do serviço é ilegítima, posto que, 

não se tratando de obrigação propter rem não pode condicionar os direitos 

daquele que não é devedor, ainda que seja proprietário do imóvel. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO D DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C PEDIDO D OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

JUNTO À CONCESSIONÁRIA RÉ DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA 

USUFRUÍDO POR ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE IMPEDIU O 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO PELA PROPRIETÁRIA. CONDUTA 

ILÍCITA POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE NÃO UTILIZOU O 

SERVIÇO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS 

DÉBITOS É DO CONSUMIDOR QUE USUFRUIU O SERVIÇO. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. ORDENADA A TROCA DE TITULARIDADE DAS FATURAS 

PARA O NOME DA AUTORA, DE OFÍCIO. (Recurso Cível nº 71004911053, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 25/07/2014). ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 

DÉBITOS DE CONSUMO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a 

contraprestação pela oferta de serviço de água não tem natureza jurídica 

de obrigação propter rem, na medida em que não se vincula à titularidade 

do imóvel. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem 

efetivamente obteve a prestação do serviço. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 23.067/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Ainda: DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

OBRIGAÇÃO PESSOAL. Não constitui obrigação propter rem a decorrente 

de consumo de energia elétrica, sendo tais obrigações enumeradas 

numerus clausus pela lei. Em respeito às características das obrigações 

originadas de consumo de energia, de caráter pessoal, a própria Res. nº 

456/2000 da ANEEL veda o condicionamento de ligação de unidade 

consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de outro usuário. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70015629330, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria 

Dias de Castro Bins, Julgado em 29/06/2006) Ademais, a parte requerida 

dispõe dos mecanismos administrativos e legais necessários à 

perseguição de seu débito, não podendo limitar os direitos da parte autora 

que nada lhe deve. A responsabilidade da empresa ré, fornecedora de 

serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência 

de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Portanto, 

devido o pleito de devolução dos valores pagos, no entanto, de forma 

simples, uma vez que não comprovou a existência de má-fé. Pleiteia ainda 

a parte autora a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida 

a: 1) a restituir à parte requerente o valor de R$50,71 (cinquenta reais e 

setenta e um centavos) e da quantia de R$10,96 (dez reais e noventa e 

seis centavos), referente ao pagamento da fatura do mês 12/2018 e da 

taxa de religação, respectivamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação/habilitação nos autos (20/09/2019) e; 2) a pagar a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação/habilitação nos autos 

(20/09/2019). 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 
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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: 1013117-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-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 SENTENÇA Processo: 

1013117-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIMAR NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A petição acostada no ID 28441356 noticia que as partes 

transigiram. Pelo exposto, decido pela homologação da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Custas remanescentes se houver, pela parte 

Reclamada. 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: 1017397-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DANIELE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017397-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRE DANIELE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. - 

Preliminar - Da retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Tendo em vista que foi a 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. - Da prejudicial de mérito: Da Prescrição Alega a 

reclamada que a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato 

ilícito motivador da presente ação ocorreu em 10/2014, 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. Registra-se que os vencimentos dos débitos objetos da lide 

são em 10/2014 e 02 a 04/2015 e considerando que a ação foi proposta 

em 13/11/2019, somente o débito com vencimento em 10/2014 está 

prescrito. 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 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 loja/sede nesta Comarca. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente MEIRE 

DANIELE CAMPOS que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por 04 débitos. Diz que “Vale destacar que, em 27/10/2019, a 

autora ligou para a ré e tomou conhecimento que as supostas dívidas 

estão vinculadas a UC 6/2127131-7, ou seja, a mesma UC que já teve a 

decretação de inexistência de débitos nos autos n.º . 

8013535-75.2017.811.0002 que tramitou pelo Juizado Especial Cível do 

Jardim Glória, nesta Comarca, embora que naqueles autos foram 

discutidos débitos distintos dos aqui ora questionados”. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que a parte 

autora contratou UC em seu nome. 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 TOI, ficha cadastral e 

relatório de consumo, tais documentos não são hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados unilaterais por não possuírem 

a assinatura da parte autora, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, 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 CONSTAM COMO DATA DE 

ENTRADA E VENCIMENTO O MESMO DIA, PORTANTO, NÃO COMPROVA 
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EFETIVAMENTE A DATA DA INCLUSÃO DAS RESTRIÇOES (limitando-se as 

anotações a uma mera menção da data correspondente ao vencimento da 

dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade, não sabendo inferir ao certo se quando ocorreu o 

lançamento da requerida, ela já possuía outras restrições. 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 E 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: 1017396-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DANIELE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017396-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRE DANIELE CAMPOS 

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, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. - Preliminar - Da inépcia da inicial – da ausência de documentos 

essenciais para a propositura da ação – da ausência de consulta pessoal 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito Deixo de analisar 

por se confundir com o mérito. - Da inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de residência e procuração válido Arguiu a parte reclamada 

a preliminar de inépcia, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja/sede nesta 

Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Sustenta a parte requerente MEIRE DANIELE CAMPOS que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$136,81, todavia, “Ante o fato de não ter convencionado o contrato e 

débito acima mencionados com a parte Requerida, nem mesmo autorizado 

à realização em seu nome, os atos jurídicos que lhe são atribuídos, 

revestem-se de nulidade (...)”. sic O requerido contesta, sustentando que 

não cometeu nenhum ato ilícito e 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, faturas e relatório de chamadas, tais 

documentos não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que são 

considerados unilaterais por não possuírem a assinatura da parte autora, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, 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 CONSTAM COMO DATA DE ENTRADA E VENCIMENTO O 

MESMO DIA, PORTANTO, NÃO COMPROVA EFETIVAMENTE A DATA DA 

INCLUSÃO DAS RESTRIÇOES (limitando-se as anotações a uma mera 

menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão pela 

qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade, não 

sabendo inferir ao certo se quando ocorreu o lançamento da requerida, 

ela já possuía outras restrições. 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, 
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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 E 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: 1017419-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017419-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO PAULO SANTOS DA 

CRUZ 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, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. - 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. Mérito Sustenta 

a parte requerente PEDRO PAULO SANTOS DA CRUZ que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$136,30, 

todavia, não firmou contrato com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 28024990 áudio realizado pela parte autora contratando 

os serviços da requerida, 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 não apresentou impugnação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida apresentou pedido 

contraposto, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento do 

débito, no total de R$143,30, todavia, o referido pedido deve guardar 

relação com o pedido inicial que perfaz a quantia de R$136,30, 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 do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. 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: 1017416-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA YASSUKO HAZAMA ZEFERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIAS PETRONILO GAMA OAB - MT16760/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 SENTENÇA Processo: 

1017416-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA YASSUKO HAZAMA 

ZEFERINI 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, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Deixo de 

analisar por se confundirem com o mérito. Mérito Aduz a parte autora 

MARIA YASSUKO HAZAMA ZEFERINI que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/232305-3, e que recebeu a fatura do mês de 

outubro/2019 no valor exorbitante de R$990,29, quantia não condizente 

com seu consumo, informando que tentou resolver administrativamente 

com a requerida, mas sem sucesso. Pleiteia liminarmente que a requerida 

se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, bem como se 

abstenha de inserir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e no 

mérito a retificação da fatura do mês 10/2019 e danos morais na quantia 

de R$3.992,00. A requerida em sua defesa, afirmou que os valores 

cobrados são devidos. Diz que as faturas do mês de setembro/2019 foi 

emitida pela média. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, 

porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a 

substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte 

requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de realizar tal 

diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Em 

simples análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de 

fato, que a fatura do mês de outubro/2019 por mais que tenha sido 
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cobrado o acúmulo do mês anterior (setembro/2019) está com consumo 

muito superior aos demais meses em que foi realizada a leitura, vejamos: · 

02/2019 – leitura confirmada: 602kWh; · 03/2019 – leitura confirmada: 

586kWh; · 04/2019 – leitura confirmada: 533kWh; · 05/2019 – 487kWh – 

sem informação quanto à forma de cobrança; · 06/2019 – 544kWh – sem 

informação quanto à forma de cobrança; · 07/2019 – leitura MÉDIA: 

546kWh; · 08/2019 –426kWh – resultado negativo; · 09/2019 – leitura 

MÉDIA: 553kWh; · 10/2019 – leitura confirmada: 996kWh (objeto da lide); · 

11/2019 – 775kWh – Conta refaturada. Ressalta-se ainda que o consumo 

apurado pela média do mês de setembro/2019 (553kWh) não está abaixo 

da média de consumo quando da realização da leitura: · 02/2019 – leitura 

confirmada: 602kWh; · 03/2019 – leitura confirmada: 586kWh; · 04/2019 – 

leitura confirmada: 533kWh; Aplica-se à espécie a inversão do ônus da 

prova, porque a reclamada é que detém condições técnicas para efetuar a 

substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte 

reclamante a incidência de consumo atípico, cumpria à reclamada 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia e elaborar relatório técnico 

assinado por profissional qualificado, juntando-o aos autos. Deixando de 

realizar tal diligência ou não comprovando aos autos que o fez, não pode 

cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Apontando o consumidor 

registro atípico de consumo de energia, cumpre à reclamada provar, de 

forma inconcussa, que ocorreu o consumo registrado e, para tanto, teria 

de apresentar o resultado dos testes do medidor, acompanhado de laudo 

firmado por profissional habilitado. Na hipótese vertente, mostra-se lícito 

reconhecer que houve falha da empresa reclamada, justificadora do não 

pagamento da fatura, na forma como foi emitida. Portanto, devido o pleito 

de retificação da fatura do mês 09/2019, devendo ser considerado o 

consumo dos 03 meses anteriores em que a leitura foi realizada como 

base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura 

retificada com prazo mínimo de 30 dias para o seu vencimento. A parte 

requerente pleiteia ainda a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Todavia, a simples cobrança de débito, 

mesmo que indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão 

dos serviços prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma 

Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, ainda que indevida, mas 

sem a inclusão de restrição de crédito ou a utilização de meios vexatórios, 

não gera dano moral in re ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ 

Ap 1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (TJMT/TRU 221008020118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) Inclusive, recente 

decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

manteve a sentença proferida por este juízo por seus próprios 

fundamentos, em matéria semelhante: recurso inominado. ação anulatória 

de ato jurídico c/c cancelamento de débito c/c indenização por danos 

morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. danos 

morais não configurados. mero aborrecimento. sentença mantida por 

seuspróprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda 

que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências 

mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar 

dos meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 

situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de 

gerar o dano de natureza extrapatrimonial, resolvendo-se a questão com a 

declaração de inexistência do débito e/ou devolução da quantia paga 

indevidamente. 3. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora. 4. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0022514-36.2015.811.0002; Juíza Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016) (grifo nosso). Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. Portanto, diante do exposto e 

considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial apenas para determinar a retificação da fatura do mês 09/2019, 

devendo ser considerado o consumo dos 03 meses anteriores em que a 

leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar 

aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 dias para o seu 

vencimento. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. 

Ratifico a liminar concedida. 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: 1017440-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAELDES MOTA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1017440-42.2019.8.11.0002 REQUERENTE: EDINAELDES MOTA DA SILVA 

AMORIM 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, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - 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. Mérito Sustenta a parte requerente EDINAELDES MOTA DA 

SILVA AMORIM que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por um débito no valor de R$150,83, no entanto, não contraiu tal 

débito. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais 

e ter apresentado relatório de chamadas, faturas e telas sistêmicas o 
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referido documento não é hábil a comprovar a contratação, tendo em vista 

se tratar de documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$ 6.000,00 (seis 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$ 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 da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (21/05/2018) 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: 1017428-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017428-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente GILSON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$870,30. Diz que “Em visitas/compras 

numa das lojas da Rede Supermercado Atacadão, foi oferecido ao 

Reclamante um Cartão Atacadão. Diante da insistência da promotora de 

vendas e por parecer vantajoso as condições do Cartão a Reclamante 

acabou por aceitar a oferta recebida. Entregue a documentação, tirado 

foto da parte Autora e assinada à proposta, a vendedora informou que o 

cartão chegaria ao endereço do Reclamante, da mesma forma que 

chegaria uma carta com uma senha do cartão, e que bastaria a ligação 

para a central de atendimento para desbloqueio do cartão e início de uso 

do mesmo, bem como para maiores informações quanto aos limites 

aprovados. Ocorre que o tal cartão NUNCA chegou ao Reclamante, o que 

à época foi encarado pela mesma como rejeição a sua proposta”. sic 

Contesta a requerida aduzindo que a parte requerente contratou crediário 

“O Autor, diferente do mencionado na inicial, foi titular do cartão de crédito 

Atacadão adquirido junto à Instituição Financeira Contestante mediante a 

celebração do contrato n.º 10009926725 aderido em 14/02/2018, mediante 

termo de adesão devidamente assinado. De acordo com o Contrato de 

Utilização do Cartão de Crédito Atacadão, inconteste a existência de 

relação jurídica entre as partes. Cumpre salientar, que o Autor, visando 

confundir o juízo, alega falaciosamente que nunca debloqueou ou recebeu 

o cartão de crédito”. Sic Foi acostado pela requerida nos ID’s 27508020 a 

27508026 propostas de adesão ao cartão assinados pela parte autora, 

foto no momento do cadastro e faturas, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, 

alegando genericamente que a requerida não comprovou a entrega do 

cartão à parte autora. No entanto, em análise às faturas apresentadas, 

verifica-se a realização de compras com o cartão no Supermercado Bom 

Gosto e em consulta ao endereço do referido estabelecimento, o mesmo é 

localizado no mesmo bairro da parte autora, vejamos: Endereço do 

Supermercado: Av. Sen. Filinto Müller, 31 - Parque do Sabia, Várzea 

Grande - MT, 78152-108 Endereço do autor: Rua 16, N 15, Parque Sabia, 

Várzea Grande – MT, CEP 78149-330. Ademais, verifica-se o pagamento 

das faturas, o que não condiz com fraudes. 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 
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contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação 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: 1017473-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017473-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAN LOURENCO DA 

SILVA 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas 

Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte requerente 

WILLIAN LOURENCO DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$380,92, todavia, 

“No mesmo dia que descobriu que a Reclamada restringiu seu nome junto 

aos órgãos de maus pagadores, entrou em contato com a mesma, 

gerando o protocolo de número 1300920192732008, onde esta informou 

que o Reclamante tem um contrato de telefonia com a mesma, 

asseverando que este contrato foi firmado no Estado de Santa Catarina. 

Portanto nobre Excelência, conforme o Reclamante informou para a 

Reclamada, este jamais foi no Estado de Santa Catarina, nem a passeio, e 

sempre morou e trabalhou nessa Cidade. Compete mencionar nobre 

Excelência que no dia 03 de outubro de 2019, novamente o Reclamante 

entrou em contato com a Reclamada para tentar resolver o problema, 

gerando o protocolo de número de 031020198762373, onde, infelizmente, 

não conseguiu resolver a situação.”. Sic O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas 

sistêmicas, tais documentos não são hábeis a comprovar a contratação, 

uma vez que são considerados unilaterais, 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 NÃO CONSTAM TODAS AS DATAS 

DE INCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES (limitando-se algumas anotações a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade, 

não sabendo inferir ao certo se quando ocorreu o lançamento da 

requerida, ela já possuía outras restrições. 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, no entanto, 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 E O DANO MORAL. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1017487-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA WANESSA DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017487-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREA WANESSA DA 

CRUZ SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 
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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 OI MÓVEL S/A. 

Tendo em vista que foi a OI MÓVEL 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 ANDREA WANESSA DA CRUZ SANTOS que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de 

R$456,16, todavia, “Cumpre esclarecer, que o Reclamante nunca teve 

qualquer negociação junta a Reclamada, desconhecendo totalmente o 

suposto débito”. O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 27525586 termo 

de adesão 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 assinatura do contrato não 

pertence à autora, no entanto, não impugnou especificamente os 

documentos pessoais, bem como não aponta as supostas divergências 

nas assinaturas. Ressalta-se que as assinaturas e documentos pessoais 

constantes nos autos são semelhantes aos dos documentos 

apresentados pela requerida. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento do débito, no total de R$456,16. 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$456,16 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (17/12/2019), devendo a parte requerida apresentar planilha 

de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017478-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SAMUEL DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-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: 

1017478-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICTOR SAMUEL DA SILVA 

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. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

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. Mérito Pleiteia a 

parte requerente VICTOR SAMUEL DA SILVA, indenização por danos 

morais ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito no valor de R$341,34, todavia, não possui débito 

algum. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, assevera que firmou 

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a Via Varejo S/A, sendo 

totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Pelas provas 

acostadas ao feito, ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

Reclamante pela empresa Reclamada. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as 

alegações da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou 

suficientemente demonstrada no processo. Isso porque a parte 

Reclamada não trouxe aos autos o instrumento HÁBIL de cessão de 

crédito pactuado entre ela e a Via Varejo S/A. Registra-se que os 

documentos apresentados se referem apenas ao contrato da Via Varejo 

com o autor, deixando de apresentar o termo de cessão da empresa 

cedente com a requerida. Além de não trazer nenhum documento HÁBIL 

que demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o crédito 

específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, a parte 

Reclamada em momento algum na contestação informa qual operação 

financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa cedente gerou 

os débitos tratados no presente processo. Não se sabe qual o que foi 

pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se foi um 

empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que gerou 

o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como 

deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos prova da 

origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente 

ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
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danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo ao requerido agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo o requerido examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o requerido adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos, concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Ademais, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. O ressarcimento do dano em si possui natureza 

sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à repetição 

do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que causar a 

terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do 

dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da 

conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em defesa da 

sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo 

de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do 

prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual exige que a 

reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 

conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Feita essas considerações, considero adequada a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência da 

relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial; 2) determinar 

que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da 

intimação da presente decisão, e; c) condenar a parte requerida pagar ao 

requerente, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do requerente nos 

cadastros de restrição ao crédito (07/05/2018). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017496-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

460 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017496-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONILDO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Sustenta a parte 

reclamante RONILDO RODRIGUES DE SOUZA que teve seu nome 

negativado pela requerido por um débito no valor de R$117,87, com 

inclusão em 11/12/2015, referente ao contrato 0217591707. Em consulta 

ao sistema PJE foi localizado o processo n.º 1014035-98.2019.8.11.0001 

em desfavor da requerida, que tramitou perante o 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT, sendo julgado parcialmente procedente em que se 

discute o mesmo débito da presente ação. In casu, está evidenciada a 

identidade da discussão acerca dos mesmos fatos nos autos 

1014035-98.2019.8.11.0001. 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 

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: 1017474-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017474-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELITON SOARES DO 

NASCIMENTO 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, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

prejudicial de mérito: Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão 

autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente 

ação ocorreu em 12/2015, 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, 
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pois, a preliminar em epígrafe. - 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 loja/sede nesta 

Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da litispendência e conexão 

Arguiu a requerida a existência de litispendência com os autos 

1017870-91.2019.8.11.0002. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que 

a parte autora distribuiu ação em desfavor da requerida sob n. 

1006549-62.2019.8.11.0001, em trâmite o Juizado Especial de Cível do 

Cristo Rei em Várzea Grande/MT em 19/11/2019 onde discute a mesma 

negativação (04 restrições no valor de R$37,70 cada) aduzida nestes 

autos, estando a mesma pendente de julgamento. Registro que a presente 

lide foi distribuída anterior à mencionada ação, em 11/11/2019, portanto, 

prevento este Juízo e, portanto, determino que seja encaminhado Ofício ao 

MM Magistrado do Juizado Especial de Cível do Cristo Rei em Várzea 

Grande/MT informando sobre a litispendencia constatada em relação ao 

processo n.º 1006549-62.2019.8.11.0001 em trâmite naquele Juízo. Mérito 

Sustenta a parte requerente WELITON SOARES DO NASCIMENTO que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por 04 débitos no 

valor de R$37,70 cada, no entanto, não contraiu tal débito. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

ficha cadastral, relatório de contas e telas sistêmicas, os referidos 

documentos não são hábeis a comprovar a contratação, tendo em vista se 

tratar de documentos unilaterais, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos 

inadimplentes (11/12/2015) e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. Decido pela improcedência do pedido contraposto. Determino 

que seja encaminhado Ofício ao MM Magistrado do Juizado Especial de 

Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT a fim de que informe sobre a 

ocorrencia de litispendencia do processo n.º 1006549-62.2019.8.11.0001 

em trâmite naquele Juízo em relação a este processo. 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: 1017467-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO DELGADO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017467-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PETRONILIO DELGADO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 

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. Mérito Sustenta a parte 

requerente PETRONILIO DELGADO DE CAMPOS que teve seu nome 
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negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$97,89, 

todavia, desconhece o débito, uma vez que não contraiu tal débito. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. Foi acostado aos autos no ID 27663607 solicitação de 

ressarcimento de produto queimado assinado pela parte autora, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação, alegando genericamente que a requerida não apresentou o 

contrato, no entanto, não impugnou especificamente o documento 

apresentado. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento do débito, no total de R$266,88, todavia, o 

referido pedido deve guardar relação com o pedido principal, que perfaz a 

quantia de R$97,89, 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 

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: 1017466-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARCELINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017466-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JONAS MARCELINO DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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 OI MÓVEL S/A. 

Tendo em vista que foi a OI MÓVEL 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 JONAS MARCELINO DA SILVA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$524,65, no entanto, não consumiu os serviços cobrados. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

telas sistêmicas, o referido documento não é hábil a comprovar a 

contratação, tendo em vista se tratar de documento unilateral, portanto, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, no 

entanto, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 
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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 

(11/10/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decido pela 

improcedência do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1017462-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ELIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1017462-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMUEL ELIAS DE MORAES 

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, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente SAMUEL ELIAS DE MORAES que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no 

valor de R$252,68, todavia, não contraiu tal débito. 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 CONSTAM COMO DATA DE 

ENTRADA E VENCIMENTO O MESMO DIA, PORTANTO, NÃO COMPROVA 

EFETIVAMENTE A DATA DA INCLUSÃO DAS RESTRIÇOES (limitando-se as 

anotações a uma mera menção da data correspondente ao vencimento da 

dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade, não sabendo inferir ao certo se quando ocorreu o 

lançamento da requerida, ela já possuía outras restrições. 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 do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. 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: 1016485-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016485-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALDICREISON RODRIGUES 

DA CUNHA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente 

WALDICREISON RODRIGUES DA CUNHA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$323,13, todavia, jamais 

solicitou ou celebrou contrato com o banco. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi acostado aos 

autos no ID 27409171 proposta de abertura de conta e contratação de 

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 comprovou 

suas alegações, no entanto, não impugnou especificamente o documento 

pessoal e contrato 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 
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cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento do débito, no total de R$384,12 todavia, o 

referido pedido deve guardar relação com o pedido principal, que perfaz a 

quantia de R$323,13, 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 

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: 1012169-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI REGINA RECH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012169-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KELLI REGINA RECH DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Preliminar - Da ausência de comprovante de residência Arguiu a parte 

reclamada a preliminar de inépcia, sob o fundamento que a parte autora 

não apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja/sede nesta 

Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. Mérito Compulsando os autos 

verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência no ID 

25014889, 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 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 KELLI REGINA RECH DA 

SILVA ação no qual objetiva a declaração de inexistência de débito no 

valor de R$118,01 e indenização por danos morais, ao argumento de que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito e 

que não possui débito com o banco, não foi notificado e que “A implicância 

da ausência desta notificação está ligada a questão de uma possível 

fraude”. sic O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum 

ato ilícito. Foi acostado com a defesa no ID 24959805 e 24959807 áudio de 

ligação realizada pela parte autora em que reconhece a dívida e faturas 

em que constam pagamento via débito automático em conta, 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 
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do Código de Processo Civil. A parte requerente não compareceu em 

audiência e não apresentou impugnação. 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. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 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: 1017357-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVONE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017357-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIVONE ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Sustenta a parte autora 

MARIVONE ANDRADE DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$187,81. 

Todavia, em consulta ao sistema PJE foi localizado o processo n.º 

1016379-52.2019.8.11.0001, que tramita perante o 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT no qual a parte autora discute a mesma restrição 

destes autos no valor de R$187,81 em que está pendente de julgamento. 

Registro que a presente ação foi distribuída em 12/11/2019 enquanto o 

processo 1016379-52.2019.8.11.0001 foi distribuído em 11/11/2019 

sendo, portanto, aqueles autos prevento. In casu, está evidenciada a 

identidade da discussão acerca dos mesmos fatos nos autos 

1016379-52.2019.8.11.0001. 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 litispendência, nos termos do artigo 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: 1015488-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXELY MARIA DAS NEVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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: 

1015488-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAXELY MARIA DAS NEVES 

PINHO 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, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. - 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. Mérito Sustenta a parte requerente MAXELY MARIA 

DAS NEVES PINHO que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débitos nos valores de R$182,92 e R$151,94, todavia, não 

reconhece o débito, uma vez que jamais utilizou os serviços da empresa. 

O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

telas sistêmicas, o referido documento é considerado unilateral, uma vez 

que não possui assinatura da parte autora, portanto, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, 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. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, quanto ao dano moral, em análise ao 

extrato apresentado na inicial verifica-se que quando a parte autora teve 

seu nome negativado pela requerida em setembro e dezembro/2017 ela já 

possuía restrição lançada pelo Banco Itaucard referente ao contrato 

000000136901568 em 23/01/2017 cujo débito restou demonstrado como 

DEVIDO ante a improcedência do processo 1015492-65.2019.8.11.0002. 

Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve 

ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 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. 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: 1017424-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-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: 

1017424-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA DOS SANTOS 

COSTA 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. 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

IPANEMA VI NP. Tendo em vista que foi a FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI NP que apresentou contestação, 

nada obsta que ela figure no polo passivo da presente ação. Destarte, 

acolho o pedido formulado. Procedam-se as devidas retificações. Mérito 

Sustenta a parte requerente GONÇALINA DOS SANTOS COSTA que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor 

de R$1.282,21, todavia, desconhece o débito. A parte requerida, em sua 

peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos 

Creditórios com o Banco Santander S/A, sendo totalmente legítima a 

cobrança e a negativação perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

empresa Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as alegações 

da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente 

demonstrada no processo. Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos 

autos o instrumento HÁBIL de cessão de crédito pactuado entre ela e o 

Banco Santander S/A. Além de não trazer nenhum documento HÁBIL que 

demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o crédito 

específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, a parte 

Reclamada em momento algum na contestação informa qual operação 

financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa cedente gerou 

os débitos tratados no presente processo. Não se sabe qual o que foi 

pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se foi um 

empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que gerou 

o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como 

deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos prova da 

origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente 

ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 430 de 579



autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior lançada 

pela Telefônica, a qual ainda não restou demonstrada como indevida tendo 

em vista que o processo 1017425-73.2019.8.11.0002 está pendente de 

julgamento, 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 (23/05/2018) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1017133-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-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: 

1017133-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERTON DE OLIVEIRA 

MACHADO REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Vistos, etc. A petição acostada no ID 27380596 noticia que as partes 

transigiram. Pelo exposto, decido pela homologação da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Custas remanescentes se houver, pela parte 

Reclamada. 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: 1013849-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALINY DIAS TABORDA DE PADUA (REQUERENTE)

JOHNEY SANTANA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA DANIELLI RONDON OAB - MT26583/O (ADVOGADO(A))

BARBARA VITORIA MURTA OAB - MT26519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013849-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THALINY DIAS TABORDA DE 

PADUA, JOHNEY SANTANA DE PADUA REQUERIDO: AVIANCA, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

ilegitimidade passiva das requeridas CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A.; AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS e TURISMO LTDA - EPP Com relação à preliminar de 

ilegitimidade passiva das Requeridas, rejeito-a, uma vez que, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Mérito Dispõe o Código 

de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I e II, que: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

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

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.” (República Federativa do 

Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 13.105/2015). A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou, ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/1995, pelo 

que passamos a transcrever: “Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa do Brasil, Lei dos 

Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em testilha, denota-se 

que a parte reclamada AVIANCA foi devidamente citada (ID 27841244) 

não compareceu a audiência de conciliação (ID 27399455), bem como, não 

apresentou contestação quedando-se inerte. Em virtude disso, DECRETO 

a revelia da parte reclamada AVIANCA, nos termos do artigo 344 do CPC, 

e passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. Ressalte-se, que é pacífico o entendimento 

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

entre passageiro e empresas de transporte aéreo, por se tratar de típica 

relação de consumo. Sobre o assunto, confira-se excerto da seguinte 

ementa: (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se 

orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções 

Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na 
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prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a 

existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, 

haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do 

consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento. 3. Restando 

configurados a existência do dano e a responsabilidade civil, para 

exclui-los, seria necessário a revisão dos elementos probatórios colhidos 

nas instâncias inferiores, o que não é permitido em sede de Recurso 

Especial ante a Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório arbitrado em 

quinze mil reais, verba considerada razoável diante das características 

próprias do caso. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma do STJ, Rel. 

Sidnei Beneti. j. 09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Afirma os autores 

THALINY DIAS TABORDA DE PADUA e JOHNEY SANTANA DE PADUA 

que “adquiriam um pacote de viagens com a Terceira Requerida, na qual, 

celebram o contrato nº 2720-0000123367, com o destino para 

Fortaleza/CE com a saída de Cuiabá no dia 15 de maio de 2019 e o retorno 

para o dia 21 de maio de 2019, pacote este que estaria incluso as 

passagens aéreas da linha da Primeira Requerida, diárias no hotel com 

café da manhã incluso, translado do aeroporto-hotel e hotel-aeroporto, 

bem como, um city tour com passeio até na praia de Cumbuco, totalizando 

o valor de R$ 3.581,18 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezoito 

centavos) por todos os serviços ofertados pela Terceira Requerida. 

Ocorre que os Requerentes se deslocaram até a agência da Terceira 

Requerida no dia 14 de maio de 2019, ou seja, um dia antes da viagem 

para que pudessem emitir os vouchers da viagem, porém, a gerente da 

agência informou que estariam impedidos de prosseguir com a viagem em 

razão dos problemas internos com a Primeira Requerida e inclusive 

informou que caso quisessem podiam “tentar” embarcar no dia e horário 

contratado, porém não davam a garantia de que conseguiriam viajar. 

Outrossim, ainda informou que caso não conseguissem embarcar, eles 

poderiam tentar uma reacomodação em outro voo, porém, não era 

garantido que conseguiriam embarcar na mesma semana e tão pouco no 

mesmo dia. Diante das informações, a gerente também lhe apresentou a 

possibilidade de reembolsarem os valores pagos com o pacote, porém, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis. Proposta essa que não foi aceita, visto que 

já havia toda programação para que a viagem ocorresse, como por 

exemplo, tinham solicitado férias no serviço. Após essas alternativas, os 

Requerentes conversaram com a gerente e a mesma ofereceu que 

alterassem o pacote para que pudessem viajar nos mesmos dias 

contratados. Com isso, ofereceu um pacote com o destino para Porto de 

Galinhas/PE com saída no dia 15 de maio de 2019 e retorno no dia 21 de 

maio de 2019, sendo incluso as passagens aéreas por outra companhia, 

hotel com café da manhã incluso e translado do aeroporto-hotel e 

hotel-aeroporto, no valor de R$ 4.614,64 (quatro mil, seiscentos e 

quatorze reais e sessenta e quatro centavos), contrato nº 

2720-0000126642. Visto que os Requerentes não tinham uma alternativa 

para aproveitar as férias, senão, fechar um outro pacote, na qual, 

aceitaram o oferecido, visto que era o destino mais barato. Mesmo sendo 

o destino mais barato, tiveram que pagar a diferença de R$ 653,46 

(seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), na qual, 

parcelaram em 10X, uma vez que não possuem grandes condições 

financeiras e não estavam preparados para mais um gasto com a viagem 

que já estava totalmente programada. Outrossim, os Requerentes ficaram 

bem chateados, visto que haviam se programado para a viagem até 

Fortaleza/CE e não para Porto de Galinhas. E, ressalta-se ainda, que 

viagens para Porto de Galinhas sempre tem diversas promoções, o que 

não ocorre com o destino de Fortaleza/CE, na qual, normalmente tem um 

preço fixo e mesmo indo para um destino que normalmente é mais barato 

os Requerentes tiveram que pagar uma diferença de valores pelo novo 

pacote que foram obrigados a contratar, uma vez que não tinha uma outra 

opção para viajar”. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de 

R$653,46 e morais. A requerida CVC em sua defesa sustenta que é parte 

ilegítima e que não cometeu nenhum ato ilícito e que a parte autora não 

teria comprovado o dano material. Registra-se que a responsabilidade da 

empresa reclamada, fornecedoras de serviços, é objetiva, pelo que 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados. - Do dano material Pleiteia a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento do valor pago pelo novo pacote, 

na quantia de R$653,46. Todavia, os próprios autores afirmam na inicial 

que a requerida CVC apresentou como propostas a tentativa de embarque 

e reacomodação em outro voo, embora sem previsão de data e a 

restituição do valor pago, propostas que não foram aceitas. Ademais, os 

autores não comprovam nos autos que foram “praticamente obrigados” a 

adquirir o novo pacote. Por fim, registra-se que os autores alteraram o 

destino, sendo que não prospera a alegação de que Porto de Galinhas/PE 

é um destino “mais barato” do que Fortaleza, ressaltando que além de ser 

na mesma média de valores ou até mais caro, tem o valor do transfer de 

Recife à Porto de Galinhas que possui cerca de 60km de distância. 

Portanto, existindo as propostas de reacomodação e/ou restituição do 

valor e não tendo os autores aceitado, optando por contratação de destino 

distinto ao originalmente contratado, bem como não comprovando a 

imposição da nova contratação, não fazem jus ao pleito de dano material. 

Conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. Portanto, indevido o pleito de danos materiais. - Do dano moral Pleiteia 

ainda os autores a condenação das requeridas ao pagamento de dano 

moral, ao argumento de que foi informado do cancelamento do pacote de 

viagem um dia antes do embarque ao procurar a requerida. Em que pese 

as requeridas sustentarem que informou os autores com antecedência, 

não comprovam suas alegações. No caso em exame, os embaraços 

elencado pela requerida se insere na órbita da previsibilidade que, em 

concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever 

de indenizar. Tenho que a situação vivenciada pela parte decorrente do 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, pelo cancelamento 

do pacote de viagem às vésperas do embarque, restou devidamente 

comprovada nos autos. In casu, trata-se de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve proporcionar 

satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um enriquecimento 

sem causa, e impor ao causador do dano um impacto suficiente para 

desestimulá-lo a cometer infrações similares. No caso em análise, não há 

prova da existência de culpa grave por parte da reclamada. Sabe-se que 

a reclamada é empresa de grande porte. A repercussão dos fatos 

narrados na inicial pode ser considerada moderada, se comparada a 

outras adversidades. Registra-se que a requerida CVC tentou resolver 

com a reacomodação em outro voo, embora sem data prevista ou a 

devolução do valor no prazo de 30 dias, o que não foi aceito pelos 

autores. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) a cada 

um dos autores/ Ante o exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão deduzida na inicial apenas para condenar as requeridas, 

SOLIDARIAMENTE a pagarem a CADA autor a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da citação (17/10/2019) por se tratar de ilícito 

contratual. 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--
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016224-46.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: SERGIO 

SOUZA DA SILVA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou não ter relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Em 

relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa 

que acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 

99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma 

rejeito a preliminar suscitada. Destaca-se que é incabível o indeferimento 

da petição inicial em razão da ausência de comprovante de residência em 

nome da parte autora, oportuno salientar que documentos indispensáveis 

à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, assim, a ausência do comprovante de endereço 

não é documento indispensável à propositura da ação. Ademais, 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, 

econômicas, ou onde a ré mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. Denota-se que a parte ré não soube esclarecer a origem do débito. 

Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (13/12/2016); 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1017804-14.2019.8.11.0002
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CLEUZA FRANCISCO BORGES ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo Nº: 1017804-14.2019.8.11.0002 Promovente: CLEUZA 

FRANCISCO BORGES ANTONIO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

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

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito 

centavos), contudo informa que desconhece a dívida. O Reclamante ainda 

menciona em sua inicial o seguinte (vide petição inicial - ID 26280647 - 

fls.03): “De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito 

algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL..” (grifo acrescido). 

A reclamada em sua contestação alega que os débitos são oriundos de 

UC 1185506-1, situada na rua Jasmim no Bairro Eliane Gomes, sendo que 

restaram faturas pendentes de pagamentos. A Reclamada juntou em sua 

contestação: Ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas 

arrecadadas e ordens de serviços. 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. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a questionar a existência de relação jurídica, sustentando 

que não contratou os serviços da requerida (impugnação ID 28253011 – 

páginas 02/03): “Ora Excelência, ressalte-se que a ré não apresentou 

nenhuma prova cabal capaz de justificar o abuso por ela operado, quais 

sejam cobrança, restrição e manutenção dos dados do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. A ré não trouxe nenhum documento que 

prove a geração de um vínculo jurídico com o autor, referente ao suposto 

débito em questão..” (grifo acrescido). Tendo em vista a narrativa inicial da 

autora, facilmente se percebe que em nenhum momento a Reclamante 

alega desconhecer a relação jurídica existente entre as partes, apenas 

demonstra irresignação quanto ao débito, mencionando apenas que 

desconhece o débito. Assim, em um primeiro momento a parte autora alega 

desconhecer apenas o débito, Reclamada específica quais as faturas 

restaram em aberto (conforme extrato de contas ID 28239625), e em 

seguida a autora alega desconhecer a contratação. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, não 

possuía débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com 

a empresa requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular 

pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura 

impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na 

ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo Nº: 1017260-26.2019.8.11.0002 Promovente: PAULO ERNESTO 

DE MORAES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

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

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no valor 

de R$ 33,41 (trinta e tres reais e quarenta e um centavos), contudo 

informa que desconhece a dívida. O Reclamante ainda menciona em sua 

inicial o seguinte (vide petição inicial - ID 26046094 - fls.03): “De forma 

absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa 

Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente 

INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL..” (grifo acrescido). A reclamada em sua 

contestação alega que os débitos são pendencias financeiras referente a 

UC 2605790-1, situada na Rua Dez, S/N, Bairro Jardim Ouro Verde em 

Várzea Grande. A Reclamada juntou em sua contestação: Ficha cadastral, 

e histórico de contas arrecadadas onde constam débitos em aberto. 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. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a 

versão dos fatos narrados na inicial e passa a questionar a existência de 

relação jurídica, sustentando que não contratou os serviços da requerida 

(impugnação ID 27621201 – páginas 03): “Inconcebível, pois, que a ré trate 

seus negócios com tamanha informalidade ao ponto de não ter 

documentos que de amparo legal/moral aos seus procedimentos v.g: 

CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTES 

DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores do suposto negócio jurídico, 

e que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado.” (grifo 

acrescido). Tendo em vista a narrativa inicial da autora, facilmente se 

percebe que em nenhum momento a Reclamante alega desconhecer a 

relação jurídica existente entre as partes, apenas demonstra irresignação 

quanto ao débito, mencionando apenas que desconhece o débito. Assim, 

em um primeiro momento a parte autora alega desconhecer apenas o 

débito, Reclamada específica quais as faturas restaram em aberto 

(conforme extrato de contas ID 27557306), e em seguida a autora alega 

desconhecer a contratação. O entendimento jurisprudencial é no sentido 

de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório 

e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na 

peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte 
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requerida. Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que 

teve seu nome negativado, todavia, não possuía débito, portanto, 

reconhecendo implicitamente a contratação com a empresa requerida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, cabia 

à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito que ensejou 

a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido provar a 

inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios substanciais 

de que o débito que ensejou a negativação era indevido, presume-se 

correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em danos 

morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Pelo exposto, 

decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Decido pela 

parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para condenar a 

parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição 

objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1017887-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017887-30.2019.8.11.0002 Promovente: GILSON 

GONCALO DE SIQUEIRA Promovido: ENERGISA S/A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Da 

Prescrição O prazo para o consumidor pleitear o recebimento de 

indenização por danos decorrentes do defeito no serviço é de 05 (cinco) 

anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo aplicável o prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC. Assim, rejeito a arguição desta 

preliminar. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a 

negativação do seu nome por débito no valor de R$ 490,92 (quatrocentos 

e noventa reais e noventa e dois centavos), pois alega que não realizou 

nenhuma operação de serviços ou compra com a Reclamada. A 

reclamada em sua contestação alega que os débitos são pendencias 

financeiras referente a UC 410134-1, localizada no Bairro Souza Lima em 

Várzea Grande, que o autor era titular, sendo que há faturas pendentes. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação conforme ID 

28298920. Pois bem. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a 

existência de contratação que gerou o débito que motivou a negativação. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 26311406) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos debatidos nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). À Secretaria retifique o nome do polo passivo fazendo 

constar a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010004-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1010004-32.2019.8.11.0002 Promovente: ISA MONTEIRO DA 

SILVA ARAUJO Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 62,39 

(sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), alega, que firmou 

contrato de CARTÃO MAKRO e que com auxilio de seus filhos liquidou o 

referido cartão no valor de R$ 165,57 no dia 13/07/2018. Contesta a 

requerida aduzindo que não há comprovação de que a autora tenha 

realizado pagamento da fatura de seu cartão de crédito com o vencimento 

na data de 13/07/2018 no valor de R$ 165,57, que o suposto pagamento 

realizado pela Reclamante não consta no sistema do banco, sendo que 

consta apenas pagamento no valor de R$ 170,00 realizado no dia 

26/08/2018. Pois bem A fim de comprovar o alegado a autora juntou os 

seguintes documentos: - ID 22601735 – Faturas 04 – 05 e 06/2018 - ID 

22601733 – Fatura com vencimento em 13/02/2017 no valor de R$ 91,40 – 

com comprovante de pagamento – e faturas 02/2018 e 03/2018. - ID 

22601726 - Extrato com registro de restrição junto ao SERASA A empresa 

Reclamada por sua vez, juntou diversas faturas (ID 24785494), sendo que 

referente ao ano de 2018, especificamente fatura com vencimento 

13/09/2018 existe registro de pagamento (efetuado em 26/08/2018) no 

valor de R$ 170,00, e ainda restando valor em aberto. Todavia, as demais 

faturas não registram pagamentos após 26/08/2018. A autora não 

apresentou comprovantes de pagamentos de suas faturas. Ressalto que 

o documento juntado pela autora no ID 25765005, não se torna apto para 

comprovação do pagamento de suas faturas, vez que sequer demonstra 

com clareza e efetividade o pagamento do débito ora discutido. No 

entanto, não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. 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.” Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte autora informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do 

qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da 

parte autora. A parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A 

existência da relação contratual entre as partes é fato incontroverso, 

contudo, a parte reclamante não comprovou a regularidade de pagamento 

de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência 

do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais 

de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos e configuração de danos morais. Não restou configurada a 

litigância de má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009885-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON GONCALO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009885-71.2019.8.11.0002 Promovente: HILTON GONCALO 

DE FIGUEIREDO Promovido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos etc., Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e 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 competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO em desfavor de HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Alega o autor que no dia 24/07/2019 

juntamente com sua noiva, se dirigiram até a loja Reclamada para escolha 

da lista de presentes de seu casamento, sendo que estacionou sua 

motocicleta HONDA/XRE 300, PLACA QCM 9508, ANO 2018, COR PRETA, 

no estacionamento da parte Ré. Que ao retornar ao estacionamento 

verificou que seu veículo havia sido subtraído, que desesperado procurou 

os responsáveis pelo estabelecimento, todavia, não teve qualquer auxílio, 

que comunicou o fato à Polícia Civil registrando Boletim de Ocorrência. A 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta que a parte autora não 

comprova os danos, que as imagens das câmeras de segurança não 

foram localizadas, que o boletim de ocorrência juntados aos autos é 

documento unilateral. Ao final pleiteia pela ausência de danos morais e 

material com a consequente improcedência dos pedidos. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID 24227950). No ID 24462640, a parte 

autora apresentou impugnação à contestação confirmando os termos da 

inicial e ainda juntando vídeo do referido furto de sua motocicleta ocorrido 

no estacionamento da Reclamada. A parte Reclamada fora intimada a se 

manifestar acerca do vídeo juntado conforme ID 26469632. Sendo que no 

ID 27017593, a Reclamada se manifesta e apenas informa que as imagens 

do circuito interno não foram localizadas, sendo que ficam disponíveis por 
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um curto tempo e reitera os termos da contestação. Pois bem. Pleiteia o 

autor indenização por danos materiais e morais ao argumento de que sua 

motocicleta foi furtada no estacionamento do estabelecimento comercial 

reclamado enquanto realizava sua lista de presentes de casamento. Nos 

casos de furtos e danificações em veículos de clientes em 

estacionamentos de estabelecimentos comerciais, a tendência é que haja 

a negativa de que os fatos ocorreram em suas dependências. Como, em 

regra, não há testemunhas, deve-se dar especial valor às alegações da 

parte autora, bem como, ao vídeo juntado. Ademais, é cediço que o 

sistema de persuasão racional do julgador confere liberdade ao juiz para 

apreciação das provas, não tendo valores predeterminados, nem peso 

legal, ficando ao seu critério a ponderação sobre a sua qualidade ou força 

probatória, conforme dispõe o artigo 411, inciso III, do Código de Processo 

Civil. No caso em exame, a loja reclamada não apresentou nenhuma 

filmagem da data e horário informados pelo autor, ou outra prova que 

demonstrasse que o furto não ocorreu em suas dependências. Conforme 

dito, no ID 24463256, a parte autora juntou filmagem que demonstra a 

ocorrência do furto de motocicleta no estacionamento da loja Ré. Friso que 

a Reclamada mesmo intimada a se manifestar acerca dos documentos, 

sequer impugnou o vídeo juntado pelo autor, ou seja, permaneceu inerte 

mesmo diante da demonstração do referido furto ocorrido em suas 

dependências. A ré é que teria melhores condições de produzir prova, por 

meio de filmagens do estacionamento, razão pela qual lhe incumbia 

produzi-la. Em consonância com as modernas teorias processuais 

(distribuição dinâmica do ônus da prova), quando a prova estiver mais 

facilmente ao alcance da ré, deve ser carreado a ela o ônus de produzi-la, 

sob pena de sofrer as consequências da não realização da prova. O 

autor apresentou documentos que indicam o valor de mercado de sua 

motocicleta (conforme tabela FIPE – juntada no ID 22558139) e mais: - 

Documento do veículo em seu nome (ID 22558136) - Lista de presentes de 

casamento em seu nome datado em 24/07/2019 - Boletim de Ocorrência 

(ID 22558124) A ré não trouxe ao processo elementos aptos a infirmar os 

documentos/orçamentos que instruem a inicial. Pleiteia também a parte 

autora indenização por danos morais. O entendimento jurisprudencial 

predominante, ao qual me filio, é no sentido de que, no caso danificações 

e furtos de veículos em estacionamento de estabelecimentos comerciais, 

não se configura o dano moral. O dano material está respaldado no 

contrato tácito de depósito. Quanto ao dano moral, no entanto, incide 

causa excludente de responsabilidade civil, traduzida em força maior 

externa. Trata-se de fato previsível, porém de difícil controle, ante a 

escalada de violência e vandalismo, além do mais, o autor menciona várias 

vezes em sua petição inicial que procurou a empresa Reclamada a fim de 

resolver a questão de forma administrativa, todavia, não juntou nenhum 

documento que comprovasse tais alegações. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte os pedidos, condenando a ré a pagar ao autor R$ 

16.543,00 (dezesseis mil quinhentos e quarenta três reais), pelos danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, 

e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002882-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

MARCUS DE PAULA MENDONCA OAB - 195.939.701-00 

(REPRESENTANTE)

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 SENTENÇA Processo: 

1002882-31.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MARCUS DE PAULA 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual 

o requerente informa ser titular da Unidade Consumidora - UC 6/1969000-7 

e no mês de janeiro de 2020 recebeu uma fatura com valor exorbitante 

que não condiz com seu consumo real. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. Fundamento e 

decido. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 

3º da Lei nº 9.099/1995, que assim prevê: Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo 

valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no 

art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para 

uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. (...) Consoante se extrai da 

dicção legal, o Juizado Especial destina-se ao processamento e 

julgamento de causas de MENOR COMPLEXIDADE, despontando 

absolutamente incompetentes diante de demandas que envolvam 

minuciosa dilação probatória por afronta as suas diretrizes essenciais, 

pautadas na oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, 

nos termos do artigo 2º do referido diploma e conforme determina o 

Enunciado 54 do FONAJE: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Sustenta o requerente que no último mês 

recebeu fatura no valor de R$ 510,43, não condizendo com seu consumo, 

pois sua família estaria economizando energia elétrica. Compulsando os 

autos, verifica-se no histórico de consumo da fatura em questão (id. 

28602782), que o consumo de energia vem se mantendo no mesmo 

patamar, com pouca variação e, assim, necessário que se realize perícia 

no local para se averiguar as razões da quantidade apurada pela 

ENERGISA, medindo-se cada aparelho, a entrada de energia, tomadas, 

verificando o quadro de energia, fiação, ressaltando que, em regra, a 

parte autora não aceita o resultado da vistoria feita pela empresa e, assim, 

dar continuidade a este processo no Juizado Especial, diante do que foi 

apresentado é adiar a solução que a parte autora precisa, até mesmo 

porque a fatura questionada (515 kWh) tem consumo inferior aos meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2019, demonstrando que há um ano o 

consumo tem se mantido na média (id. 28602782). No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na UC do requerente para constatação de possíveis irregularidade 

e efetivo deslinde da controvérsia. Registre-se que a realização da prova 

pericial técnica 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 técnica no campo da eletrotécnica ou da 

engenharia elétrica, de natureza complexa, que viola os princípios da 

celeridade, da informalidade e da simplicidade. A perícia técnica no campo 

da engenharia elétrica, neste caso, não pode ser realizada pela simples 

inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado. 

Ademais, a despeito do requerimento de inversão do ônus da prova, 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta a parte requerente de provar 

os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 337, I, do Novo 

CPC/2015, consoante disciplina a teoria do diálogo das fontes (nesse 

sentido, vide: TJRS, Apelação Cível Nº 70041118696, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 28/02/2013). Nesse sentido o entendimento da 

jurisprudência pátria, pelo que transcrevemos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL 

NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de 

competência dos juizados especiais de fazenda pública é dúplice: 

quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade) 2. A complexidade 

da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade 

de produção de prova pericial impedem o processamento do feito nos 

Juizados Especiais de Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF - AGI: 20150020315836, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE 

BRITO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE 

OFÍCIO. 1. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar 

matéria complexa, haja vista a necessidade de realização de prova pericial 

grafotécnica, a qual não se coaduna com o art. 3º da Lei 9.099/95. 2. 

Sendo assim, imprescindível reconhecer-se, de ofício, a incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível, cassar a sentença proferida, 

declarando-se extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

51, II, da Lei 9.099/95. (TJDF, Processo nº 2007.01.1.140294-2 (392134), 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Rel. 

Arlindo Mares. unânime, DJe 23.11.2009. Public. citada), (foi grifado). 

Imprescindível 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. Isto posto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017647-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017647-41.2019.8.11.0002 Promovente: EDILSON DA 

SILVA Promovido: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida, pois 

alega que desconhece os débitos. E ainda menciona o seguinte: “Diante 

dos fatos narrados, nota -se a desídia da Operadora Ré em averiguar se a 

documentação apresentada pelo terceiro falsário adquirente era autêntica, 

se os dados cadastrais e referências pessoais estavam corretos e não 

apenas disponibilizar um serviço de telefonia a todo custo, sendo o 

Autor/consumidor vítima do evento ilícito ao teor do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente pelo fato de contratarem em seu 

nome uma linha telefônica”. (grifei). A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que se verificou pendência financeira em nome da 

parte autora por não ter efetuado pagamento de suas faturas, que as 

cobranças são devidas e legitimas pois houve contratação dos serviços 

disponibilizados. Pleiteia pela inexistência de dano moral e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Destaco que a empresa não junta 

documentos comprobatórios de suas alegações. Houve impugnação à 

contestação (ID 28093369). Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação 

telefônica onde registra a contratação dos serviços prestados pela 

empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe ao requerido que alegar 

fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há 

dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 4.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. À Secretaria retifique o polo passivo da demanda fazendo 

constar TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga 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
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Processo Número: 1016406-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JAKELINE LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016406-32.2019.8.11.0002 Promovente: ELLEN JAKELINE 

LEMES DE SOUZA Promovido: BANCO IBI Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida nos valores de R$ 296,26 (Duzentos e noventa e seis reais 

e vinte e seis centavos) vez que alega que não solicitou a contratação de 

serviço ou produto. Contesta a requerida aduzindo que a autora é titular 

do cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA INTERNACIONAL, por 

meio do qual foram contraídos débitos que restaram inadimplidos. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica no documento colacionado à contestação 

sendo: Proposta de Adesão (assinado), cópia de documentos pessoais 

(RG e CPF) – ID 27604778 - Áudios de gravação – ID 27604780 – onde a 

demonstra que a parte autora solicita o desbloqueio do cartão. Nos 

referidos áudios a Reclamante confirma dados pessoais, tais como, desde 

de quando é cliente do banco, como o nome esta escrito no cartão, a 

bandeira do cartão, nome da mãe e endereço completo. 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. Destaco que na 

impugnação (ID 27819002) a parte autora não impugna de maneira 

específica os áudios e documentos apresentados e apenas pugna pela 

realização de perícia grafotécnica. Tenho que restou comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, 

sendo a negativação devida, posto que, além de apresentar contrato 

assinado pela autora, no áudio apresentado a Reclamante confirma 

TODOS os seus dados pessoais que sequer foi impugnado de maneira 

específica pela mesma. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). (grifei) Desse modo, não 

restaram dúvidas quanto à contratação realizada pela parte Reclamante, 

ademais, na impugnação a autora apenas impugnou de maneira genérica 

os argumentos trazidos na contestação. Comprovada a relação jurídica, 

cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 

não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários 

do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010334-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FILIPPI CATISTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

LUIZ FILIPPI CATISTE DE OLIVEIRA Endereço: RUA EQUADOR, (LOT JD N 

MUNDO), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-096 

Senhor(a) LUIZ FILIPPI CATISTE DE OLIVEIRA: 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, 
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nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1010334-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.297,20 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

REQUERIDO(A): LUIZ FILIPPI CATISTE DE OLIVEIRA VÁRZEA GRANDE/MT, 

29 de janeiro de 2020. (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: 1002404-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JACQUELINE DA SILVA SANTIAGO Endereço: 

RUA ANGOLA, 19, QUADRA 20, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) JACQUELINE DA SILVA SANTIAGO: 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. 1002404-23.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.190,79 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

JACQUELINE DA SILVA SANTIAGO Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 2020. (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: 1017764-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FONSECA CAMARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SANTANA FREITAS (REQUERIDO)

RENATO DE FREITAS SANTANA (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. 1017764-32.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para manifestar-se acerca do AR Negativo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 30/01/2020 

12:21:24

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007732-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ABRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: 

VAGNER ABRAO DA SILVA Endereço: RUA JAURU, (RES S MATEUS), 

SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-360 Senhor(a) 

VAGNER ABRAO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para que tome ciência acerca da Sentença 

proferida (id. ), cuja cópia segue anexa, ficando ciente que, caso queira, 

poderá propor recurso no prazo legal, contados da intimação. PROCESSO 

N. 1007732-65.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.370,22 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) REQUERENTE: VAGNER ABRAO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 440 de 579



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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1010763-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN MARCELO LEITE DA SILVA (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. 1010763-93.2019.8.11.0002 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, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/01/2020 12:38:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020418-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 1020418-89.2019.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/01/2020 12:51:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE (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: FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE Endereço: RUA 

VITÓRIA DA CONQUISTA, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-658 Senhor(a) FERNANDO DE 

OLIVEIRA LEITE: 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. 

1002609-52.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.449,97 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE 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, 30 de janeiro de 2020. (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: 1002612-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SILMARA CARLOS DOS SANTOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) SILMARA CARLOS 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. 1002612-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 
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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: 04/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: SILMARA CARLOS DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 

2020. (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: 1002631-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002631-13.2020.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 30/01/2020 13:19:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITHIELLY DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: RITHIELLY DAVID DA SILVA Endereço: RUA SEU 

FIOTE, 09, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78152-104 Senhor(a) RITHIELLY DAVID 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. 1002643-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: RITHIELLY DAVID DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-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, 30 de janeiro de 2020. (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: 1002658-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CELINA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: CLARICE CELINA DIAS DA COSTA Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) CLARICE CELINA DIAS DA 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. 1002658-93.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 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: 04/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: CLARICE 

CELINA DIAS DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ 
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TORRES NETO - MT208010-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, 30 de janeiro de 2020. (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: 1002847-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NERES DE SOUZA (REQUERIDO)

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - 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 Processo nº 1002847-71.2020.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 30/01/2020 13:51:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/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: THAIS CRISTINA MENDONCA Endereço: Dezoito, 

05, Quadra 47, São mateus, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 

Senhor(a) THAIS CRISTINA MENDONCA: 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. 

1002849-41.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: THAIS CRISTINA MENDONCA 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN LARISSA FURLANETTO - 

MT25033/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, 30 de janeiro de 

2020. (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: 1002853-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO MIRANDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LIMA OAB - RS60989 (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: EDNALDO MIRANDA PEREIRA Endereço: RUA DA 

JUSTIÇA, 219, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-370 Senhor(a) EDNALDO MIRANDA 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. 1002853-78.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: EDNALDO MIRANDA 

PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO LIMA - RS60989 

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 
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do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 

2020. (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: 1002874-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELY ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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: RAFAELY ALMEIDA DE SOUZA Endereço: RUA 

SÃO GABRIEL, 14, QUADRA 16, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-171 Senhor(a) RAFAELY ALMEIDA 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. 1002874-54.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.640,27 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: RAFAELY ALMEIDA DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-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, 30 de janeiro de 2020. (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: 1007637-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JEFFERSON AMORIM DA SILVA Endereço: 

ESTRADA RURAL, SN, ESTRADA RURAL, ESTRADA RURAL, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) JEFFERSON AMORIM 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. 1007637-35.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/08/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: JEFFERSON AMORIM DA 

SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - 

MT22308/O, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/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 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. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CUNHA DE CAMPOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002877-09.2020.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 30/01/2020 15:15:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002880-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUBOLA PAULA APOITIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

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: EUBOLA PAULA APOITIA Endereço: Rua Rio 

Grande do Norte, s/n, s/n, Condomínio Res. Parque Chapada do Poente, 

Centro-Sul, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-902 Senhor(a) EUBOLA 

PAULA APOITIA: 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. 

1002880-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/03/2020 Hora: 

13:00 AUTOR: EUBOLA PAULA APOITIA Advogados do(a) AUTOR: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT13741-O, INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 

- MT16622-O REQUERIDO(A): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO 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, 30 de janeiro de 2020. (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 CÍVEL

Processo Número: 1010657-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELIS MARTINS TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NELIS MARTINS TELES Endereço: RUA BARRA 

DO BUGRES, (LOT JD ELDORADO) rua 180, quadra 94 lote 05, SANTA 

ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-806 Senhor(a) NELIS 

MARTINS TELES: 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. 

1010657-34.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, SEGURO, DIREITO DE IMAGEM, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

25/10/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: NELIS MARTINS TELES Advogado 

do(a) REQUERENTE: NEYLA GRANCE MARTINS - MT25087/O 

REQUERIDO(A): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 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, 24 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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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: 1008541-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULANDA NEVES DE ALMEIDA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008541-55.2019.8.11.0002 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 (id. 28194022) no prazo legal Várzea Grande, 30 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012106-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE NERY DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELIANE PACHECO DE LIMA ALENCAR OAB - SP341999 (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: ELIENE NERY DA COSTA Endereço: RUA RIO 

GRANDE DO SUL, Lote 1, (LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-028 Senhor(a) ELIENE NERY DA 

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. 1012106-27.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.449,93 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: 07/11/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

ELIENE NERY DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - MT20788/O REQUERIDO(A): Banco Safra 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, 7 de outubro 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: 1015164-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (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: MAFALDA MORENO Endereço: RUA 

FORTALEZA, 186, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-750. Senhor(a) MAFALDA MORENO: 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. 1015164-38.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.905,48 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROVAS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/12/2019 Hora: 15:15 

REQUERENTE: MAFALDA MORENO Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - MT4651-O REQUERIDO(A): UNIVERSO 

ONLINE S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de outubro 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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o 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: 1015164-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (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. 1015164-38.2019.8.11.0002 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 (id. 28216516) no prazo legal Várzea Grande, 30 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016687-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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. 1016687-85.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.120,85 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 

16:30 AUTOR(A): PAULO CESAR DA CONCEICAO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 30 de 

janeiro de 2020. (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: 1018284-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA Endereço: RUA 

Bolívia, Quadra 02, Casa 11, 11, (LOT C SUL), Mapim, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018284-89.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.695,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: ERCILETH DE 

CERQUEIRA LIMA Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - MT10609-O REQUERIDO(A): SOMATEM SOCIEDADE 

MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 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, 30 de janeiro de 2020. (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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016805-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora da contestação juntada no item 28599943, bem como para 

impugnar no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. 

Claverson B. Silva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020619-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS OAB - MS15486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHORINHA DE ARRUDA BATISTA (REQUERIDO)

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: GENIR MAIDANA DOS REIS Endereço: RUA 

ITAPUÃ, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-075 Senhor(a) GENIR MAIDANA 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. 1020619-81.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.900,00 ESPÉCIE: [Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: GENIR 

MAIDANA DOS REIS Advogado do(a) REQUERENTE: GENIR MAIDANA DOS 

REIS - MS15486 REQUERIDO(A): SENHORINHA DE ARRUDA BATISTA 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, 30 de janeiro de 2020. (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: 1002890-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOIR MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: VANTOIR MARQUES DE ARAUJO Endereço: RUA 

G, S/N, QUADRA 12, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-141 Senhor(a) VANTOIR MARQUES DE ARAUJO: 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. 1002890-08.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.075,30 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: 05/03/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: VANTOIR MARQUES DE ARAUJO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/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, 30 de janeiro de 2020. (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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o 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: 1002893-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRINQUEDO BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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 Processo nº 1002893-60.2020.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 30/01/2020 17:25:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019647-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE MOURA ALVES (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: JEFFERSON CORREA Endereço: Avenida Padre 

Santo, 15, quadra 17, lote 15, Jardim Maringá I, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) JEFFERSON 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. 1019647-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente 

de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: JEFFERSON CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - MT17632-O REQUERIDO(A): 

ADELAIDE MOURA ALVES 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 janeiro de 2020. (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: 1002989-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: JOSE DOMINGOS DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) JOSE DOMINGOS 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. 1002989-75.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 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: 05/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JOSE 

DOMINGOS DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO - MT0016639A 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 janeiro de 2020. (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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011597-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE ALVARENGA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

EDVALDO DE ALVARENGA PENHA Endereço: Inexistente, Inexistente, 

Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) 

EDVALDO DE ALVARENGA PENHA: 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. 1011597-96.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): EDVALDO DE 

ALVARENGA PENHA VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(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: 1002899-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARITANIA MARIA DE OLIVEIRA MAYA (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: MARITANIA MARIA DE OLIVEIRA MAYA 

Endereço: RUA H, PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78145-210 Senhor(a) MARITANIA MARIA DE OLIVEIRA MAYA: 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. 1002899-67.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.162,20 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: MARITANIA MARIA DE OLIVEIRA 

MAYA 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, 30 de janeiro de 

2020. (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: 1009916-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ORTEGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIANE ORTEGA DA COSTA Endereço: RUA RUI 

BARBOSA, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-620 Senhor(a) JULIANE ORTEGA DA 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 
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descritas. PROCESSO N. 1009916-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.636,00 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/09/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: JULIANE ORTEGA DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ORTEGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA 

DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ 

- SP - CEP: 09080-370 Senhor(a) CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS 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. 1009916-91.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.636,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Repetição de 

indébito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JULIANE ORTEGA DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O REQUERIDO(A): 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 30 de janeiro de 2020. (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: 1016217-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCO EUGENIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALÃO DO AUTOMÓVEL (REQUERIDO)

 

Diante do retorno do AR Negativo para ambas reclamadas, intimo a parte 

Reclamante a informar novo endereço para fins de citação, no prazo de 5 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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 Processo nº 1002956-85.2020.8.11.0002 

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, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 30/01/2020 17:53:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008221-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VILSON TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: Alameda 

Júlio Müller, 16, Parque das Mangabeiras, quadra 21, Parque do Lago, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-899 Senhor(a) VILSON 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 instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008221-05.2019.8.11.0002 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 SALA 2 Data: 21/08/2019 Hora: 15:45 

REQUERENTE: VILSON TEIXEIRA DE SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: IONE GERALDA GONTIJO BORGES - MT10346/O, JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): ENERGISA/MT 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008221-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

VILSON TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: Alameda Júlio Müller, 16, Parque 

das Mangabeiras, quadra 21, Parque do Lago, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78120-899 Senhor(a) VILSON TEIXEIRA DE SOUZA: 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. 1008221-05.2019.8.11.0002 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) 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): VILSON 

TEIXEIRA DE SOUZA VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(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 CÍVEL

Processo Número: 1005790-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-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))

 

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. 1005790-95.2019.8.11.0002 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 (id. 25504108) no prazo legal Várzea Grande, 30 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009872-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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À(o) Requerente: Nome: MARCOS ANDRE RUFINO BORGES Endereço: 

RUA GREGORIO PIRES DE MIRANDA, 02, FREI SALVADOR ROUQUETI, 

NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) MARCOS 

ANDRE RUFINO BORGES: 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. 

1009872-72.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 25/09/2019 Hora: 13:15 

REQUERENTE: MARCOS ANDRE RUFINO BORGES Advogado do(a) 

REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 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, 23 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009872-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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. 1009872-72.2019.8.11.0002 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 (id. 28489974) no prazo legal Várzea Grande, 30 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010837-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DA SILVA (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. 1010837-50.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/01/2020 19:00:16

Sentença
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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: 

1016635-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 

RIBEIRO 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 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. 

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 
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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 dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 99,54 (noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em outubro de 2017; 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 (outubro de 2017). 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: 1016472-12.2019.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016472-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo, para que conste GOL LINHAS 

AEREAS S/A. 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 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 que houve atraso no voo de 13 (treze) horas, pois com o voo 

original chegaria em Cuiabá as 22h15min, mas somente chegou ao seu 

destino no dia seguinte as 11h15min. Afirma que em razão da perda da 

conexão foi passou toda a madrugada no aeroporto de Guarulhos/SP. 

Desse modo, argumenta falha na prestação de serviço por parte da Cia. 

Reclamada, razão pela qual requer ser indenizada pelos danos morais e 

materiais sofridos. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A 

empresa Reclamada apresentou tempestiva Contestação, reconhecendo o 

fato narrado na inicial, mas atribuindo o evento à ínfimo atraso, que teria 

gerado um atraso na decolagem da aeronave e consequentemente a 

perda da conexão, todavia, buscou minimizar os problemas disso 

advindos. Pois bem. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação dos serviços de transporte 

aéreo, a não realização do voo como determinado na data da compra, 

ausente motivo justificável e a impossibilidade da parte Autora chegar na 

cidade destino no horário previamente contratado. É certo que motivos 

relevantes podem acontecer, sendo capazes de comprometer a 

realização de voo conforme programado/contratado, com o intuito de 

preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo para atraso do voo na mesma categoria (que se 

caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, entendo serem 

inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos operacionais decorrentes 

de intenso trafego aéreo estão sobre o controle e responsabilidade da 
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empresa Reclamada, sendo certo que tal fato configurada falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1. condenar a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e; 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 

h o m o l o g a ç ã o .  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 

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
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018582-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACINTO ACOSTA 

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 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 (evento 

28510814 ), 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, bem como a suposta prescrição do direito perseguido em 

juízo. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

assim o fez no evento nº 28540550 . DA NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. Da narrativa dos fatos depreende-se com facilidade que a 

questão ora posta diz respeito a uma relação consumerista, o que afasta, 

de plano os prazos prescricionais estabelecidos pelo Código Civil. Na 

esteira desse raciocínio, vejamos as preleções de Cristiano Chaves de 

Farias: “Nas relações de consumo, havendo acidente de consumo (fato do 

produto ou do serviço), o prazo prescricional será, não de 03 (três) anos 
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como previsto no Código Civil, mas de 05 (cinco) anos, a teor do prescrito 

no art.27 do CDC: ‘prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Manual de Direito Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2018). Nesses termos, não há dúvidas de que o 

direito invocado em juízo é regulado pelas normas constantes do Código 

de Defesa do Consumidor, de tal sorte que o prazo prescricional a ser 

aplicado ao caso em tela é o de 05 anos, consoante dispõe o artigo 27 do 

CDC. Dito isto, é possível depreender dos autos que a pretensão invocada 

em juízo ainda não se encontra fulminada pelos efeitos da prescrição, 

tendo em vista que a negativação debatida no caso em tela não alcançou 

o quinquênio prescricional previsto na lei consumerista. Diante do exposto, 

rejeito a arguição de prescrição formulada pela empresa demandada. No 

que tange ao direito debatido nos autos, 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 histórico de ligações, 

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 tempo decorrido entre a negativação e a propositura da 

presente demanda visando reparação, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, negativados pela empresa reclamada junto ao 

cadastro de inadimplentes em face do demandante; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, no que tange aos débitos debatidos nos presentes 

autos, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

1.000,00 ( mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso. Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. 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 

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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)
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MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015686-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAYS SAMAHYA DOS 

SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS 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 indefiro o requerimento de 

designação de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017327-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDINA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc Trata-se de ação consumerista 

ajuizada por VALDINA GOMES DA SILVA em face de VIVO S.A, 

postulando indenização por danos morais em razão de suposta 

negativação indevida de seu nome junto a cadastro de inadimplentes. Em 

que pese a presença dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, a demandante apresentou 

pedido requerendo a desistência da ação. Diante do exposto, opino pela 

homologação do pedido de DESISTÊNCIA formulado pela parte autora, 

extinguindo-se o presente feito sem julgamento do mérito, com base no 

disposto no art.485, inciso VIII, do CPC. 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. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

___ 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 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010691-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAISA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010691-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAISA GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da Preliminar: 

Ilegitimidade Passiva: O caso vertente, muito facilmente revela a relação 

consumerista havida entre as partes, de modo que é dever a aplicação 

das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). No 

citado Codex, está estatuído o princípio da solidariedade, literal e 

genericamente, em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7º, 

parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); 

art. 25, parágrafo 2º. Neste contexto, absolutamente não há se falar em 

ilegitimidade passiva da Reclamada, pois possue relação direta com o 

direito material aqui discutido. Mérito: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a requerente informa que comprou 

passagens aéreas na empresa ré, de ida e volta de Cuiabá para Fortaleza. 

Alega que a companhia aérea cancelou o voo da volta na data 

programada e forneceu outro voo, ocorrendo no dia 23/04/2019 as 15h30 

e chegando no destino final somente as 00h45, após várias conexões. A 

Reclamada afirmou em sede de contestação que não há dever de 

indenizar, e que inexiste qualquer ato praticado pelas Rés que possa 

conduzir a sua responsabilização no presente caso. Pois bem. É 

necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, 

empresa fornecedora de serviços, dotadas de todas as possibilidades de 

produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente 

diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente 

tivesse ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 
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da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. São fatos incontroversos nos autos: compra 

das passagens aéreas com destino a Cuiabá no 23/04/2019 com chegada 

programada para as 19h30; a não realização do voo como determinado na 

data da compra A verossimilhança reside nos elementos e circunstância 

que envolvem a controvérsia, pois verifica-se a existência da emissão de 

passagens aéreas e que não ocorreu no dia previamente contratado, por 

cancelamento do voo, chegando no destino final somente as 00h45, ou 

seja, 5h45 de atraso. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil. Sendo que a reclamada não alegou tal 

evento em sede de contestação. Assim, as rés não se desincumbiram do 

ônus da prova (art.373, II CPC) da existência de furtuito externo a romper 

o nexo causal. Da análise detida dos autos, verifico que houve a 

ocorrência de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que passam de 

mero aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso do voo por 5h45min extrapola 

todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para 

condenar a reclamada a 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). 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 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: 1006962-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CEREZO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006962-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO CEREZO ALVES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 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 
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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, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010680-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA GOMES MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010680-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OLINDA GOMES 

MANGABEIRA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Inicialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da Preliminar: 

Ilegitimidade Passiva: O caso vertente, muito facilmente revela a relação 

consumerista havida entre as partes, de modo que é dever a aplicação 

das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). No 

citado Codex, está estatuído o princípio da solidariedade, literal e 

genericamente, em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7º, 

parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); 

art. 25, parágrafo 2º. Neste contexto, absolutamente não há se falar em 

ilegitimidade passiva da Reclamada, pois possue relação direta com o 

direito material aqui discutido. Mérito: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a requerente informa que comprou 

passagens aéreas na empresa ré, de ida e volta de Cuiabá para Fortaleza. 

Alega que a companhia aérea cancelou o voo da volta na data 

programada e forneceu outro voo, ocorrendo no dia 23/04/2019 as 15h30 

e chegando no destino final somente as 00h45, após várias conexões. A 

Reclamada afirmou em sede de contestação que não há dever de 

indenizar, e que inexiste qualquer ato praticado pelas Rés que possa 

conduzir a sua responsabilização no presente caso. Pois bem. É 

necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, 

empresa fornecedora de serviços, dotadas de todas as possibilidades de 

produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente 

diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente 

tivesse ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. São fatos incontroversos nos autos: compra 

das passagens aéreas com destino a Cuiabá no 23/04/2019 com chegada 

programada para as 19h30; a não realização do voo como determinado na 

data da compra A verossimilhança reside nos elementos e circunstância 

que envolvem a controvérsia, pois verifica-se a existência da emissão de 

passagens aéreas e que não ocorreu no dia previamente contratado, por 

cancelamento do voo, chegando no destino final somente as 00h45, ou 

seja, 5h45 de atraso. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 
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provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil. Sendo que a reclamada não alegou tal 

evento em sede de contestação. Assim, as rés não se desincumbiram do 

ônus da prova (art.373, II CPC) da existência de furtuito externo a romper 

o nexo causal. Da análise detida dos autos, verifico que houve a 

ocorrência de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que passam de 

mero aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso do voo por 5h45min, extrapola 

todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para 

condenar a reclamada a 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). 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 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: 1012603-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAISE MARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-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: 

1012603-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAISE MARINA RIBEIRO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 
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posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010671-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITHON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010671-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLITHON DA SILVA 

MOURA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, etc. Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da Preliminar: 

Ilegitimidade Passiva: O caso vertente, muito facilmente revela a relação 

consumerista havida entre as partes, de modo que é dever a aplicação 

das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). No 

citado Codex, está estatuído o princípio da solidariedade, literal e 

genericamente, em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7º, 

parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); 

art. 25, parágrafo 2º. Neste contexto, absolutamente não há se falar em 

ilegitimidade passiva da Reclamada, pois possue relação direta com o 

direito material aqui discutido. Mérito: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a requerente informa que comprou 

passagens aéreas na empresa ré, de ida e volta de Cuiabá para Fortaleza. 

Alega que a companhia aérea cancelou o voo da volta na data 

programada e forneceu outro voo, ocorrendo no dia 23/04/2019 as 15h30 

e chegando no destino final somente as 00h45, após várias conexões. A 

Reclamada afirmou em sede de contestação que não há dever de 

indenizar, e que inexiste qualquer ato praticado pelas Rés que possa 

conduzir a sua responsabilização no presente caso. Pois bem. É 

necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, 

empresa fornecedora de serviços, dotadas de todas as possibilidades de 

produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente 

diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente 

tivesse ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. São fatos incontroversos nos autos: compra 

das passagens aéreas com destino a Cuiabá no 23/04/2019 com chegada 

programada para as 19h30; a não realização do voo como determinado na 

data da compra A verossimilhança reside nos elementos e circunstância 

que envolvem a controvérsia, pois verifica-se a existência da emissão de 

passagens aéreas e que não ocorreu no dia previamente contratado, por 

cancelamento do voo, chegando no destino final somente as 00h45, ou 

seja, 5h45 de atraso. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil. Sendo que a reclamada não alegou tal 

evento em sede de contestação. Assim, as rés não se desincumbiram do 

ônus da prova (art.373, II CPC) da existência de furtuito externo a romper 

o nexo causal. Da análise detida dos autos, verifico que houve a 

ocorrência de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que passam de 

mero aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso do voo por 5h45min extrapola 

todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para 

condenar a reclamada a 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). 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 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: 1017638-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CANDIDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA OAB - MT20618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (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: 

1017638-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO CANDIDO DE MIRANDA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 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 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. 

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 dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 1.079,76 (um mil, setenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 28 de julho 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 (28 

de julho de 2019). 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: 1013739-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA BILIERI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA LEANDRO DAMACENO OAB - DF0038091A (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: 

1013739-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCELIA BILIERI REQUERIDO: 

UNYLEYA EDITORA E CURSOS 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 da prestação de um serviço educacional 

cujo cancelamento já havia sido solicitado. 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, embora tenha sido citada, não apresentou contestação, de modo a 

incidir, no caso em tela, os efeitos da revelia e a consequente pena de 

confissão, nos moldes previstos no artigo 344, do novo CPC. Nesses 

termos, 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) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, presumindo-se 

verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos do art.344, 

do CPC; 2) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 944,86 (novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 07 de dezembro de 

2018; 3) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 4) 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 (dezembro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao 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: 1011046-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO FRANCISCO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-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: 

1011046-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAYKO FRANCISCO DUTRA 

REQUERIDO: MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Vistos, 
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etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, válido se faz asseverar 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. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. A 

parte Autora ajuizou a presente reclamação cível em desfavor das 

Reclamadas, ao argumento de falha na prestação de serviço. Preliminares: 

Ilegitimidade Ativa: Alega a parte Reclamada que o Autor é parte ilegítima a 

figurar no polo passivo da ação. Rejeito a preliminar arguida, tendo em 

vista estar demonstrado nos autos que o Autor reside no imóvel do Sr. 

Bruno, titular da UC, bem como constar na Ordem de Serviço n. 9240 que 

foi o responsável por levar o aparelho na Reclamada. Mérito. O 

Reclamante afirma que em razão da queda de energia elétrica no imóvel 

em que reside seu notebook parou de funcionar. Afirma que a 

concessionária de energia elétrica autorizou o conserto, sendo o 

equipamento encaminhado para a assistência técnica no dia 13/10/2017. 

Alega que o preposto da Concessionária devolveu o notebook em 

08/11/2017, porém o mesmo ainda apresentava defeito, momento em que 

foi orientado a levar pessoalmente na Reclamada. Afirma que no dia 

13/11/2017 deixou o aparelho na Reclamada, bem como informou seus 

dados para contato, no entanto, até o presente momento o notebook não 

foi devolvido ao Reclamante. Desse modo, pugna pela condenação da 

Reclamada ao pagamento dos danos morais e materiais. Realizada 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada 

argumenta em sua defesa a ausência de ato ilícito, em razão do defeito 

apresentado no notebook não ter relação com o conserto realizado 

anteriormente, razão pela qual não estaria acobertado pela garantia. 

Ainda, afirma que tentou contato diversas vezes com o proprietário Bruno 

Job Dutra, porém sem sucesso. Assim, pugna pela improcedência da 

demanda. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Isto porque, em que pese as alegações da Reclamada, é fácil verificar a 

falha na prestação de serviço, uma vez que recebeu o notebook para 

conserto em 13/11/2017 e até o presente momento não o restituiu ao 

Reclamante. Assim, não se pode olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A Reclamada afirmou que procurou a 

Energisa e o titular da UC do imóvel em que reside o Autor, para informar 

que o defeito apresentado não tinha relação com o conserto anteriormente 

realizado e, desse modo, não estaria acobertado pela garantia, todavia, 

não comprovou nos autos que o defeito na placa mãe não foi decorrente 

da queda de energia elétrica. Assim, cabia a Reclamada comprovar que 

quando o aparelho deu entrada em 10/10/2017 não havia qualquer defeito 

na placa mãe, pois conforme narrado pelo Autor, logo que o notebook foi 

devolvido em 08/11/2017, o mesmo ainda apresentava defeito, sendo 

levado novamente para Ré cinco dias após a sua devolução. Cabe 

destacar também, conforme consta na Ordem de Serviço anexado no ID n. 

22955718, o Reclamante deixou seu telefone para contato e a Reclamada 

em momento algum da sua defesa mencionou se tentou contato direto com 

o Reclamante. Assim, evidente a falha na prestação do serviço, pois 

deixou de auxiliar o consumidor, obrigando-o a ingressar no Poder 

Judiciário para ver seu direito reparado, sendo, portanto, devida a 

restituição do valor do notebook, pois certo que a Reclamada sequer 

mencionou o estado que o mesmo se encontra ou que esteja disponível 

para devolução. A demora injustificada em sanar o vício excede os limites 

dos percalços cotidianos e, à toda evidência, geram também, no 

consumidor irritação, indignação, comprometendo a paz e a tranquilidade 

de espírito, já que a parte, ao encaminhar um aparelho para a assistência 

técnica tem a expectativa de ter o seu bem consertado. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Ante todo o exposto, e com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: 1. Condenar à Reclamada 

ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.380,00 (um mil 

trezentos e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

dessa data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, e; 2. Condenar à Ré a pagar ao Reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três 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. 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
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1016849-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CREIDILENE FERREIRA DE 

PLACIDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora tanto no ID n. 25860527 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 ora discutido, razão pela qual, reitero que o 

mencionado documento não detém credibilidade. 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 MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), 

motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como 

uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de 

indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é 

possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA 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 aos débitos discutidos 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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1016107-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUDITH JORGE PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Preliminares. Não comprovação da pretensão 

resistida por ausência de interesse de agir: Alega a reclamada a ausência 

de 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. Inépcia da Inicial: Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum 

esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica 

conclusão. Ainda, cumpre consignar que a inicial esta devidamente 

instruída com o extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Das 

ações idênticas promovidas pelo advogado da parte autora: Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem 

Seccional dos Advogados do Brasil, haja vista que, caso a parte se sinta 

lesionada pelo patrono da parte adversa, poderá pessoalmente formalizar 

a representação do advogado. 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 
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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 de todas as faturas geradas na contratação da linha fixa. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. Além disso, cabe destacar que a própria Reclamada afirma na 

defesa que não houve qualquer pagamento das faturas geradas. Ainda, 

quanto ao print do aplicativo de mensagens apresentada, observo que a 

mesma não tem relação com a linha fixa (65)3058-0988 que deu origem ao 

débito negativado, pois a própria Reclamada afirma que a foto foi extraída 

da linha móvel n. (65)99691-4088. Assim, 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, 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 

(05/03/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016653-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANY DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 

1016653-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVANY DE ARRUDA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 
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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. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(29/07/2019). 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: 1012301-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JERONIMO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1012301-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IGOR JERONIMO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Verifica-se por 

meio da petição acostada nos autos (id. n. 27342083), que a parte Autora 

requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. O 

Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A desistência 

do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de 

desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017337-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(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: 

1017337-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIELI SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. 

Ausência de interesse de agir/pretensão resistida: Alega a reclamada a 

ausência 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. Incompetência: Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pelas partes, 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). 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 proposta 

de adesão ao cartão Lojas Americanas, documento pessoal apresentado 

no ato da contratação e faturas (ID n. 28318641), estando o contrato 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação, 

oportunidade em que o Reclamante contesta o débito objeto da 

negativação, afirmando que o contrato apresentado não tem relação com 

o débito em litigio. 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, o contrato 

apresentado é referente ao cartão de crédito Lojas Americanas Visa e a 

empresa Reclamada apresentou as faturas que demonstram que o autor 

estava inadimplente com a fatura vencida em 21/06/2019 no valor de R$ 

440,63 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), 

sendo o exato valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Além 

disso, a parte Autora não comprovou o adimplemento das aludidas 

faturas. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o 

débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante 

do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse 

o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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: 1012741-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILE CRISTINA SILVA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012741-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILE CRISTINA SILVA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se 

que a reclamante deixou de comparecer à audiência, sem qualquer 

justificativa. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos documentos 

que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade 

do débito outrora cobrado. Pois bem. Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para 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 audiência 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 
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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, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010823-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: 

1010823-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELI FRANCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 
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de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013427-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1013427-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WENDELL ANTONIO DA CRUZ 

REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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: 

1006510-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA SOARES DO 

NASCIMENTO 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 NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 
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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 Promovente 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, juntado extrato. Sustenta a parte 

Promovente que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, 

por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação 

é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e 

o Banco Santander S.A. Neste sentido, por ter sido cessionária dos 

créditos, afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Por fim, pretende que seja aplicado a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte Promovente impugna a Contestação em sua 

totalidade e alega que a parte Promovente não trouxe aos autos nenhum 

documento (notadamente Contrato assinado) que comprovasse a 

contratação dos serviços, e ao final reitera os pedidos aduzidos na inicial. 

Da análise dos autos, verifico que a empresa Ré comprovou ser a 

beneficiária da Cessão de Crédito. 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. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)Declarar a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 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 n. 

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: 1017297-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1017297-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA 

ORTIZ REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 27512930 - 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pelo autor. 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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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: 1017295-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEITER SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017295-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLEITER SOARES COSTA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 27537574 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 

n. 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 n. 9.099/95, 
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c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1011784-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-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: 

1011784-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DE 

SOUSA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 
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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: 1015361-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DA PALMA OGHINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-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: 

1015361-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS VINICIUS DA PALMA 

OGHINO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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 “Ficha Cadastral” ID Num. 

26638867 - estando tal documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pelo autor. 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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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: 1014856-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014856-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO BARBOSA DE 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE em face de BANCO BRADESCO 

S.A. Alega a parte reclamante que, desde janeiro de 2019, tem verificado 

a ocorrência de sucessivos descontos em sua aposentadoria, em 

decorrência de serviços cuja contratação desconhece. Em razão disso, 

pleiteia a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, o que 

perfaz a quantia de R$ 923,05 (novecentos e vinte e três reais e cinco 

centavos), bem como indenização por danos morais. A empresa 

requerida, por seu turno, contesta tempestivamente, alegando, em síntese, 

a licitude dos descontos aqui cogitados, bem como a inexistência de dano 

indenizável. Ao final, requer sejam julgados improcedente todos os 

pedidos formulados em sede inicial. Fundamento e decido. Mérito. 

Compulsando os autos, é possível depreender das alegações da empresa 

requerida que os indigitados descontos ocorreram em razão de uma 

contratação legitimamente firmada. Entretanto, não constam nos autos 

qualquer documento que comprove a contratação do referido serviço, de 

modo que se torna flagrante a ilegalidade aqui cogitada. Com efeito, 

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 justificar os 

descontos, mas tão somente telas sistêmicas e faturas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 
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petição inicial. Nesses termos, entendo que assiste razão à autora da 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve sucessivos 

descontos realizados em sua conta bancária, vendo seu salário e sua 

fonte de subsistência corroída de forma indevida. Ajustado a essa linha de 

ideias, vejamos o entendimento da colenda Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS - DESCONTOS 

INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DA AUTORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO A 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012) Nesse mesmo sentido, TJMT: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

– PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA 

E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE. Subsiste o dever de indenizar na 

hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do 

consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (N.U 

1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em face das 

peculiaridades do caso concreto, bem como em razão do tempo decorrido 

entre o ilícito e o ajuizamento da presente demanda, entendo que o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é uma quantia que se revela justa e 

adequada à título de indenização por danos morais. No que tange à 

repetição do indébito, uma ponderação merece ser feita. Consoante se 

infere das alegações do próprio demandante, bem como dos documentos 

que instruem o presente feito, parte dos descontos efetuados em conta 

corrente do reclamante foram efetuadas por empresas que não compõe o 

polo passivo da presente demanda. Nesses termos, a quantia a ser 

restituída em dobro, em razão dos descontos indevidos promovidos pelo 

Banco Réu, perfaz o montante de R$ R$ 265,30 (duzentos e sessenta e 

cinco reais e trinta centavos). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial, 

em via de consequência; 1. Condeno a parte reclamada a restituir, em 

dobro, o valor descontado indevidamente, que totaliza R$ 265,30 

(duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), a título de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da 

citação; 2. Condenar a empresa reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (maio de 2019). Sem custas 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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: 1016450-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016450-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 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 
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justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 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: 1006265-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARNEIRO DE AZEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006265-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDERLEY CARNEIRO DE 

AZEREDO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Trata-se de AÇÃO de repetição de indébito c/c com 

danos morais, proposta VANDERLEY CARNEIRO DE AZEREDO em 

desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - 

CNP. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a regularidade de 

descontos de valores em folha de pagamento da parte Autora devido a 

contrato de empréstimo entabulado entre as partes, sobre o qual o 

requerente reconhece que atrasou pagamento, mas considera que foi 

cobrado em juros abusivos. Busca a devolução de valores em dobro e a 

compensação pelos danos morais sofridos. De outro lado o Banco-Ré 

afirma que foram inúmeras faturas pagas em atraso, o que resultou em 

reajuste de valores, que não cometeu ato ilícito pois cumpriu cláusulas do 

contrato. Na forma como apresentado o litígio, não há como chegar a um 

valor concreto, sem análise de uma perícia mais detalhada para esclarecer 

se os descontos foram abusivos e é procedente o pedido autoral. 

Portanto, há incompetência deste juizado, ante a necessidade de 

formulação de cálculos, pois a pretensão autoral não pode ser 

quantificada por mero cálculo aritmético 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 
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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: 1013954-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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: 

1013954-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUENE DE ARRUDA 

FERREIRA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA 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. 

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 

comprovam a aquisição e entrega de produtos, 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. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico ex officio o valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 

12.145,24 (doze mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos). 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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne 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: 1015247-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015247-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito junto a 

mesma. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação de áudio, 

histórico de despesas e faturas enviadas ao endereço da parte 

Reclamante. Na citada ligação fica evidente que o Reclamante consentiu 

em contratar, confirmando todos os seus dados pessoais. A Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas, entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte da 

empresa Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante 

consentiu com a adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu 

nome completo, informou seu CPF e o nome completo da genitora, bem 

como confirmou a data de nascimento. Destaco que tais informações 

foram prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância que 

evidencia que era o autor quem estava contratando o mencionado plano, 

não sendo, deste modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido 

é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do procurador da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. 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: 1015658-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1015658-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CRISTIANE SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Mérito 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 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 reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 
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que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, e nem cópia da gravação da contratação, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do 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. No que concerne aos 

danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que 

a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados 

no extrato dos órgãos de restrição ao crédito. Assim, não há o que se 

falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por dano 

moral. 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. Quanto à alegação da 

reclamante que a outra restrição também são indevida, somente poderá 

ser considerada desconstituída após prolação de sentença procedente 

transitada em julgado, o que não consta nos autos. 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 e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n.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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne 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: 1016338-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAONEL LUCAS OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-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: 

1016338-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAONEL LUCAS OLIVEIRA DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 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, justificando que agiu 

em exercício regular de direito ao cobrar débitos decorrentes de serviços 

prestados e consumidos pela parte autora. 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, não comprovou a existência de contratação dos 

serviços. 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, contava com uma 

única restrição, o que justificaria a condenação em 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 

21/03/2016, sendo a ação proposta em 31 de outubro de 2019, portanto, já 

encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para: a) declarar 

inexistentes o débito discutido neste feito, cujo registros nos bancos de 

dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada e a 

prescrição da ação reparatória em relação a esses débitos. Oficiem-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das 

restrições comerciais efetivada no CPF do reclamante, com relação aos 

débitos discutidos neste feito. Sem custas, transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 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, 
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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: 1013523-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA SILVA CHOTE (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: 

1013523-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA SILVA 

CHOTE REQUERIDO: VIVO 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. 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$ 142,62 (cento e 

quarenta e dois reais e sessenta e dois 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 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: 1015980-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDETE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

1015980-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIDETE ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Determinada a emenda da petição 
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inicial para juntada de comprovante de endereço válido e recente, a parte 

Reclamante manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o 

presente, observando-se as formalidades legais. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. 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: 1016304-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1016304-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

em face do art. 38, da Lei 9099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Fundamento e Decido. Extrai-se da peça 

exordial que o promovente se dirigiu até o interior da agência promovida, 

aguardando aproximadamente 2h15min para ser atendido, causando-lhe 

grandes transtornos. A parte promovida não nega a demora no 

atendimento, justificando o fato devido ao grande número de clientes 

naquele dia e horário. Pois bem. O tempo de espera em fila de 

estabelecimento bancário por extenso lapso de tempo configura uma 

infração administrativa, que, por si só, não autoriza a presunção de 

ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), sendo necessária a 

comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais, capazes de gerar um ato 

ilícito, situação que não ocorreu, no caso concreto. Desta feita, em que 

pese o inconformismo autoral, entendo que a situação descrita nos autos 

não causou qualquer dano à parte autora. Pois bem, é indubitável a 

existência de muitas Leis Municipais criadas para solidificar um dos mais 

ansiados direitos do consumidor, qual seja, o de ter um atendimento digno 

e eficaz por parte das instituições financeiras, que cometem abusos no 

tratamento ao consumidor. Contudo, vale ressaltar, que as referidas Leis 

têm por único escopo um regramento administrativo, no qual apenas à 

instituição financeira aplica-se penalidade, ante a ocorrência do 

descumprimento das normas nela contidas, não havendo em seu texto, 

qualquer menção ao pagamento de indenizações por danos morais 

diretamente ao consumidor que espera atendimento na fila por tempo maior 

que o determinado na Lei. Ademais, entendo que o fato em si, com 

raríssimas exceções, não é capaz de sair da esfera do aborrecimento 

cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto porque, dano 

moral, como bem conceitua MARIA CELINA BODIN DE MORAES, “não será 

toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou 

aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações 

graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos 

substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito” (Danos à Pessoa Humana. Uma 

leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189). Embora não deixe de visualizar os transtornos 

enfrentados pelo promovente, os supostos danos morais descritos, não 

vão além de meros aborrecimentos, sob pena de indevida banalização do 

instituto do dano moral, 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, 

situações que não se coadunam com um simples resultado de exame. 

Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

somente há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à 

personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado 

no caso em comento. Ora, no caso em tela, a parte Reclamante não 

produziu prova suficiente de que aqueles minutos de espera 

causaram-lhes graves transtornos. Nesse sentido, trago à baila o já 

pacificado entendimento das Turmas Recursais deste Estado acerca do 

tema: RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO EXCESSO DE 

TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO SENTENÇA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL 

EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL SENTENÇA REFORMADA 

RECURSO PROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima 

do limite legalmente previsto (01h04min.), embora configure ato irregular, 

não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por 

dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re 

ipsa e, portanto, exige comprovação do dano moral, situação vexatória, 

humilhante ou violadora de direitos da personalidade. Reforma da 

sentença para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 334300620138110001/2015, JOAO BOSCO SOARES DA 

SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 

27/02/2015) “RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A permanência na fila da instituição 

financeira não caracteriza o dano moral, vez que se constitui em mero 

aborrecimento. 2- A Lei Municipal nº 4.069/2001 estabelece penalidades 

para a instituição financeira que descumpre o prazo máximo previsto para 

o atendimento do cliente. Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o 

reclamante pleiteou indenização por danos morais e não a aplicação de 

penalidades ao reclamado”. (TRJE-MT - Recurso Cível Inominado nº 

614/2008, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso – Relator: Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto – julgado em 

26/06/2008). “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE 

IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que 

dispõe sobre o limite de atendimento ao cliente, nas instituições 

financeiras, não implica, necessariamente, na ocorrência de dano, com 

indenização em beneficio do consumidor. 2. A demora na fila do banco, 

por mais incômodo que cause, não é capaz de atingir a dignidade da 

pessoa humana, numa perspectiva de dano moral, tendo em vista que não 

causam, a não ser que se trate de período de tempo muito grande, uma 

dor íntima capaz de justificar uma condenação a titulo de dano moral.” 

(Recurso Cível Inominado nº 3755/2007 - 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso – Relatora: Doutora Maria Aparecida 

Ribeiro – julgado em 29-11-2007). Isso posto, pelos fundamentos acima, 
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não se pode falar em indenização por danos morais sem a presença de 

danos ou prejuízos experimentados pelo promovente. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, ante a falta de comprovação que justifique a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os aut À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016312-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYFER LUANA DE PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1016312-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHENNYFER LUANA DE 

PAULA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 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 

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: 1016527-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA LEITE MAGALHAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016527-60.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WALKIRIA LEITE 

MAGALHAES REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 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. De início cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes, já que as 

«consultoras» não possuem qualquer vínculo empregatício com a empresa 

e adquirem os produtos para revenda, sem que lhes seja dada qualquer 

opção de devolução dos itens não vendidos. A controvérsia da presente 

demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

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. Com a 

negativa da Requerente em sua demanda da existência de relação jurídica 

com a parte Requerida; era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC. E a parte Reclamada está com razão, 

posto que os documentos anexados aos autos como nota fiscal e 

comprovante de entrega no endereço da parte Autora, cujos valores não 

foram adimplidos, justificam o encaminhamento do nome e CPF da parte 

promovente ao rol de inadimplentes Visto que no presente caso, ressai 

dos referidos documentos que o endereço atribuído à parte Requerente 

fornecido na contratação com a Requerida é idêntico ao endereço que 

consta nos documentos apresentados pela parte Autora em sua petição 

inicial, como sendo o seu domicílio. E, isso, não é só. Consta nos autos, 

comprovante de entrega de mercadorias no endereço da parte Autora, 

com assinatura da requerente. É certo que diante da natureza da 

negociação que se reveste em revenda de produtos, na qual se afigura 

com grande facilidade e informalidade o credenciamento de associados, 

são as provas apresentadas nos autos suficientes a indicar que a parte 

Autora serviu como revendedora da empresa de cosméticos Ré. Portanto, 

a relação negocial restou configurada, bem como as dívidas 

suficientemente comprovadas, sendo factível a regularidade do débito 

inscrito e a não configuração do dever de indenizar. 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 Reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do nome da parte Reclamante aos cadastros do SCPC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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$ 480,55 

(quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco 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 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: 1015760-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLINDOMAR DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1015760-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IOLINDOMAR DA SILVA 

MOTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Determinada a emenda da petição 

inicial para juntada de extrato emitido em balcão dos órgãos de restrição 

ao crédito, a parte Reclamante manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se o presente, observando-se as formalidades legais. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014793-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (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: 

1014793-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Ação de Reclamação. 

Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. 

Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais. Alega que contratou empréstimo consignado 

com a reclamada, mas, afirma que não contratou e não desbloqueou 

cartão de crédito e está sendo indevidamente descontado, ao título de 

“RMC”. Opondo-se à pretensão reparatória, a reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legítima contratação e que os valores das 

parcelas estão corretos. Pois bem. A autorização de constituição de 

Reserva de Margem Consignável – RMC, nos benefícios previdenciários 

do reclamante, foi devidamente comprovada pela parte reclamada. Pela 

simples leitura do contrato juntado aos autos não há dúvidas sobre a 

natureza jurídica da avença, que engloba elementos de contrato de cartão 

de crédito consignado, no que toca inclusive ao pagamento mínimo da 

fatura. No caso dos autos, as particularidades relacionadas a contratação 

e as informações prestadas pela instituição financeira ré levaram a crer 

que, como bem denominado o "cartão de crédito consignado", ostenta real 

natureza de empréstimo pessoal, tanto que a contratante não se utilizou 

do cartão para efetuar compras em estabelecimentos comerciais, e sim, 

para fazer saques em espécie, cujo pagamento seria feito à vista no valor 

integral ou como in casu, diante da inexistência do pagamento passou a 

Ré a descontar em sua folha de pagamento, respeitado o limite da margem 

consignável do aposentado. Pelo que consta dos autos, principalmente na 

descrição do valor de seu benefício, que acompanham a inicial, o valor 

que o reclamante aufere como proventos mensais e a parcela debitada a 

título de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito está no 

importe muito aquém do percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido 

pela Lei 10.820/2003. Restando claro que inequivocamente a anuência do 

autor existe, logo foi o cartão legitimamente contratado, 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). Assim sendo, julgo 

improcedente os pedidos desta reclamação, a teor do artigo 487, inciso I 

do CPC, com resolução de mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as baixas, anotações e demais formalidades. 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 

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: 

1016732-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MACSSUEL NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 MORAIS proposta por MACSSUEL 

NASCIMENTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 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 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. 

Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial 

ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato 

ilícito, vez que não foi comprovado pela parte reclamante a suspensão do 

fornecimento de sua energia elétrica, mas tão somente a sua adimplência 

com a empresa reclamada, quando a ele incumbia o ônus da prova, 

conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De outro 

lado, a Reclamada apresentou comprovantes que demonstrou que não 

houve interrupção no fornecimento de luz. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei n. 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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: 

1016656-65.2019.8.11.0002. INTERESSADO: AECIO DA SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 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 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 que houve atraso no voo da ida de Cuiabá para São Paulo que 

ocasionou na perda da conexão para Maceió. Afirma que em razão da 

perda da conexão foi direcionado para um hotel, sendo que, no dia 

seguinte, teria sido realocado para um voo com destino a Recife e o trajeto 

até Maceió ocorrido pela via terrestre. Desse modo, argumenta falha na 

prestação de serviço por parte da Cia. Reclamada, razão pela qual requer 

ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos. 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 intenso trafego aérea, que teria 

gerado um atraso na decolagem da aeronave e consequentemente a 

perda da conexão, todavia, a Autora teria sido realocada em outro voo, 

bem como, para minimizar a espera, realizado a viagem até seu destino 

final pela via terrestre. Finaliza que mesmo diante do atraso do voo, 

disponibilizou à parte Autora toda assistência de informações, agindo 

conforme legislação específica (afirma que em nenhum momento a parte 

Autora ficou desamparada). Pugnou pelo julgamento que reconheça a 

inexistência de danos morais e do dever de indenizar (improcedência dos 

pedidos iniciais). Pois bem. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação dos serviços de transporte 

aéreo, a não realização do voo como determinado na data da compra, 

ausente motivo justificável e a impossibilidade da parte Autora chegar na 

cidade destino no horário previamente contratado, pois, conforme consta 

no voucher (ID n. 25748886) a Autora deveria chegar ao seu destino às 

1h50min do dia 09/10/2019, todavia, apenas chegou na cidade de Recife 

às 11horas e embarcou no ônibus para Maceió. Segundo a Autora o 

tempo gasto de ônibus de Recife para Maceió foi de aproximadamente 

5horas, sendo que esse fato não foi impugnado pela Ré, ou seja, o atraso 

na viagem da Reclamante foi de aproximadamente 14horas. É certo que 

motivos relevantes podem acontecer, sendo capazes de comprometer a 

realização de voo conforme programado/contratado, com o intuito de 

preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo para atraso do voo na mesma categoria (que se 

caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, entendo serem 

inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos operacionais decorrentes 

de intenso trafego aéreo estão sobre o controle e responsabilidade da 

empresa Reclamada, sendo certo que tal fato configurada falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 
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a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto 

aos danos materiais, observo que o hotel contratado pela Autora possui 

entrada às 14horas (ID n. 25748886), razão pela qual sua reserva ocorreu 

a partir do dia 08/10/2019, tendo em vista que chegaria ao seu destino às 

01h50min do dia 09/10/2019. Assim, com o atraso de aproximadamente 

14horas, de fato, a autora deixou de desfrutar de uma diária contratada, 

por falha na prestação de serviço da Reclamada, razão pela qual deve a 

mesma ser compelida em ressarcir a Autora pelo prejuízo material no 

importe de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). Improcede o pedido de restituição de valor pago com despesas 

de aluguel de veículo, pois não tem nenhuma relação com o 

cancelamento/atraso de voo objeto dos autos. Pelo exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1. condenar a parte Reclamada a 

pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e; 2. condenar a Ré a 

pagar à Autora e indenização por danos materiais no valor de R$ 187,95 

(cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (09/10/2019) 

e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia 

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 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016089-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IOLANDA DEBORA DE 

SOUZA PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 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 
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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 

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 CÍVEL

Processo Número: 1012085-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NORATO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-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: 

1012085-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO NORATO PINTO 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PRIMME TEC 

EIRELI - ME, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O 

reclamante afirma que o celular foi adquirido e que este, dentro do prazo 

de garantia, veio a apresentar defeito, sendo negada a assistência por 

motivo de mal uso. Junto à inicial constam a Nota Fiscal do produto e o 

cupom fiscal da compra. O CDC permite a inversão do ônus da prova, só 

que para que isso ocorra é preciso que as alegações do consumidor 

sejam verossímeis, instituto que não dispensa o consumidor de provar o 

que está ao seu alcance. A parte Autora busca seu direito justiçando 

negativa de garantia estendida. Traz aos autos prova de negativa de 

cobertura devido a mal uso, com evidências externas de queda do 

produto. A parte ré, que confeccionou o laudo, reafirma em contestação 

que houve avaria interna no dispositivo, decorrente do impacto recebido. 

Pois bem, nessas circunstâncias, não se tratando de vício oculto ou 

aparente do produto, faz-se indispensável a demonstração de previsão 

contratual para a garantia do sinistro. Nesse interim, não se desincumbiu a 

parte requerente em demonstrar que contratou esse tipo de proteção. 

Diante dessa constatação, aplica-se o previsto no art. 373, I do CPC, 

devendo ser indeferidos os pedidos da inicial. Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta instância. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. 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: 1013526-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANLOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

ROBSON COUTINHO SANTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DE MIRANDA OAB - MT15123-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

SEARA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013526-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON COUTINHO 

SANTELLI, SANLOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME REQUERIDO: 

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, SEARA ALIMENTOS LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, afasto a preliminar de 

incompetência territorial arguida, pois a empresa ré possui filial nesta 

comarca, o que torna esse juízo competente, a teor do artigo 4º, inciso I da 

Lei n. 9.099/95. Acato o pedido de desistência apresentado pela parte em 

relação a SEARA ALIMENTOS LTDA. Trato de ação de cobrança com 

pedido de indenização por danos materiais em que figuram as partes 

acima mencionadas, alegando o demandante que foi contratado para fazer 

o transporte rodoviário de mercadorias, não sendo ressarcido das 

estadias diante de demora excessiva no descarregamento dos produtos. 

As partes demandantes são legítimas para figurar no polo passivo da 

demanda em apreço, a teor do artigo 5º-A, §2º, da Lei n. 11.442/2007 

(com as alterações dada pela Lei n. 13.103/2015). O autor demonstrou 

que se enquadra na definição legal representada pela sigla TAC, que 

significa Transportador Autônomo de Cargas, pois, conforme o artigo 2º 

da referida Lei, a atividade em apreço depende de prévia inscrição no 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTR-C, 

requisito essencial para a concessão de indenização a título de estadia. 

Restou demonstrado nos autos que o caminhão do demandante esteve 

disponível para descarga a partir de 09.08.2019, as 09h00min, data 

previamente agendada para apresentação, sendo descarregado 

efetivamente no dia 12.08.2019, às 12h11min. Dessa forma, a questão 

referente ao período de início da espera até a entrega da mercadoria ficou 

cabalmente comprovada. Não há que se falar em cobrança de estadia por 

período anterior à data agendada, conforme alegado pelo autor, devendo 

prevalecer a contagem do prazo para pagamento dessas verbas, a partir 

da data de agendamento. Portanto, não havendo provas à contrapor o fato 

de ter demandante permanecido no pátio da empresa demandada por mais 

de 72h, o dano material é devido. O demandante comprovou que 

permaneceu à disposição para entregar a carga, no correspondente a 75 

horas e 11 minutos, pelos quais ficou impedido de exercer sua atividade 

laborativa por culpa exclusiva das demandadas, configurando o não 

pagamento das estadias descumprimento contratual e legal da Ré. Dessa 

forma, ficou evidente que neste caso, não foi obedecido o prazo máximo 

de 05(cinco) horas para descarga, pelo que o autor faz jus ao pagamento 

das toneladas/hora que excederam à quinta hora de espera. Assim, diante 

de todo o exposto nos autos, são devidas as toneladas/hora a partir das 

14h00min do dia 09 de agosto de 2019, descontadas as 05 (cinco) horas 

de tolerância permitidas em lei, portanto, está comprovado que o autor 

esperou 70 horas e 11 minutos a mais do que o permitido o que 

corresponde ao direito da parte autora em receber a título de verbas de 

estadia o valor de R$ 3.576,77 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e 

setenta e sete centavos), pela de carga de 36.93 toneladas. Isso posto e 

o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - Condenar à 

parte Ré a pagar a parte Autora a título de estadia, o valor de R$ 3.576,77 

(três mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), 

observado o valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora, estabelecido no artigo 11, parágrafo 5° da Lei 11.442/2007, 

corrigido monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 a partir do INADIMPLEMENTO, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante em relação à SEARA 

ALIMENTOS LTDA, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

presente feito, em relação a essa parte, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos com as devidas formalidades legais. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012799-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/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: 

1012799-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMUEL CAMARGO 

CARVALHO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 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. Verifica-se que 

consta nos autos a comprovação pelo exequente do total cumprimento da 

obrigação pactuada, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão 

a de julgar extinto por sentença o processo, eis que o débito que dava 

causa à obrigação foi satisfeito. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo 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. 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 
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(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: 1015472-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DEBORA FERREIRA DE LIMA (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015472-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIA DEBORA FERREIRA 

DE LIMA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. 

Determinada a emenda da petição inicial para juntada de extrato emitido em 

balcão dos órgãos de restrição ao crédito, a parte Reclamante manteve-se 

inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o presente, observando-se as 

formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 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: 1015886-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015886-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARYANNY DE JESUS 

MACHADO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 

em desfavor da Cia. Reclamada, em razão de atraso de duas horas no 

voo contratado. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em contestação a Ré afirma que o atraso foi ínfimo e 

decorrente das condições climáticas no voo de origem. Pois bem. 

Incontroverso o atraso do voo do autor. A Demandada acostou aos autos 

o relatório METAR demonstrando que o atraso do voo ocorreu por força 

maior (condições climáticas), excluindo, desse modo a sua 

responsabilidade. Ademais, além da condição climática ser uma 

excludente de responsabilidade da Reclamada, cabe destacar que o 

tempo de atraso do voo não passa de mero dissabor da vida cotidiana, 

incapaz de ensejar reparação por dano moral. Isso porque, não obstante o 

dissabor enfrentado pelo autor em razão do referido atraso, tal não 

extrapolou o limite razoável previsto pela ANAC, em sua Resolução nº 

400/2016, isto é, período inferior a quatro horas. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que não se verifica a ocorrência de dano 

moral indenizável em atraso de voo inferior a quatro horas. Vejamos: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 

VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATRASO INFERIOR A QUATRO 

HORAS, DENTRO DO TOLERÁVEL. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 

400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO 

AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71008151847, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 29-11-2019) Assim, não se verifica 

nos autos qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, seja 

em razão da excludente de responsabilidade da Reclamada (força maior) 

ou pelo atraso inferior a quatro horas, pois o atraso no voo só gera o 

direito à indenização por danos morais em casos excepcionais, quando 

evidenciada violação a atributo da personalidade – o que não se verifica 

na hipótese. 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 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 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 
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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: 1016983-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS AMARANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016983-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELVIS AMARANTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade 

passiva: Rejeito a preliminar arguida pela Ré, em razão da mesma ser a 

empresa responsável pela inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme consta no extrato carreado aos autos. 

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. A 

empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando 

que o débito ensejador da negativação foi cedido para a empresa 

Instituição Financeira e a Securatizadora Iresolve. Neste sentido, aduz que 

a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do cartão de 

crédito contratado/utilizado pelo Autor. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido da credora “Telefônica Brasil S/A”, o que pode ser 

facilmente visualizado nos comprovantes anexados aos autos. No tocante 

ao apontamento mencionado, consigna-se que o mesmo teve sua 

legitimidade reconhecida nos autos n. 1010269-37.2019.8.11.0001. Assim, 

muito embora a negativação apontada não seja preexistente à negativação 

debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (16/07/2016). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013507-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013507-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS CHRISTOFOLLI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se por meio da 

petição acostada nos autos (id. n. 26720774), que a parte Autora 

requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. O 

Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A desistência 

do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de 

desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012030-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELY DAIANE PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012030-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DRIELY DAIANE PESSOA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. 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: 1016311-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYFER LUANA DE PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1016311-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHENNYFER LUANA DE 

PAULA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos contrato de adesão ao cartão de crédito Comper Bradescard Visa 

Nacional (ID n. 27127624), faturas do cartão de crédito (ID n. 27127622) e 

documento pessoal apresentado no ato da contratação (ID n. 27127628), 

estando o contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pela própria 

Reclamante (Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário pericia por expert da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, cabe a parte reclamante comprovar o pagamento da fatura 

que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e dos 

débitos negativados, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse 

o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 
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deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana 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: 1013719-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR COUTINHO CURVO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013719-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ CESAR COUTINHO 

CURVO DOS SANTOS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 335, I do NCPC. É oportuno esclarecer 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. Alega a parte 

Reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, 

que não possui dívida alguma. Em contestação alega a Reclamada que a 

negativação ora discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição 

demandada inerente a realização de compra das mercadorias para 

revenda. Apesar do não comparecimento do Reclamante em audiência de 

conciliação, julgo o processo da forma que ele se encontra, vez que a 

contestação já havia sido juntada aos autos, por equidade ao enunciado 

90 do FONAJE. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida inadimplida, 

uma vez que a requerida comprova por meio da ficha de cadastro e recibo 

de entrega das mercadorias a existência do vinculo jurídico e dos débitos. 

O autor negou o vinculo com a empresa requerida o que se demonstrou 

inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes e efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Cabe registrar que o contrato e recibo 

(ID n. 27131519, n. 27131520) estão devidamente assinados e com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a 

assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário pericia por expert da área grafotécnica. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

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, tem a desfaçatez de simplesmente não comparecer a 

audiência de conciliação, com o objetivo de arquivamento dos autos por 

contumácia, uma vez que não apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em extinção do feito, vez 

que não justificou sua ausência no referido ato, devendo esta responder 

pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por equidade, o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Ainda, estando 

demonstrada a existência dos débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos em 

aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno 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 

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: 1012607-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1012607-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA COSTA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. 

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 proposta de adesão ao cartão Lojas Americanas, documento 

pessoal apresentado no ato da contratação e faturas (ID n. 27581947, n. 

27581946), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Reclamante (Procuração e documento pessoal). Que se diga que 

tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho 

nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação à 

Contestação, oportunidade em que o Reclamante contesta o débito objeto 

da negativação, afirmando que o contrato apresentado não tem relação 

com o débito em litigio. 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, o 

contrato apresentado é referente ao cartão de crédito Lojas Americanas 

Visa e a empresa Reclamada apresentou as faturas que demonstram que 

o autor estava inadimplente com a fatura vencida em 21/05/2019 no valor 

de R$ 1.680,39 (mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), 

sendo o exato valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Além 

disso, a parte Autora não comprovou o adimplemento das aludidas 

faturas. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o 

débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante 

do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse 

o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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: 1011716-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011716-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE ALVES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. 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: 1016755-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016755-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KARLA CRISTINA LUIZ DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 
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seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. 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. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(15/07/2019). 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: 1012003-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012003-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe 

a Reclamada, posto que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e 

não compareceu à audiência conciliatória, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. 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. Trata-se reclamação cível com 

pedido de indenização por danos morais em que FRANCISCA APARECIDA 

DOS SANTOS promove contra MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA. A causa de pedir funda-se na alegação da 

Promovente de que a Promovida teria efetuado a negativação indevida de 
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seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Informa a Demandante 

que fora surpreendida com tal negativação visto que sempre cumpriu com 

suas obrigações. Alega que não reconhece os valores cobrados, vez 

quer não possui qualquer débito ou relação jurídica com a Demandada, 

fato pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como requer também, indenização 

por danos morais. Em verdade, a parte Demandante efetuou cadastro em 

seu sistema da Ré e se tornou revendedora de produtos, fazendo 

diversos pedidos em seu nome. Impugna a existência das figuras da culpa 

e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. A reclamada juntou aos autos, por meio do cadastro de 

revendedor autônomo, devidamente assinado pela Demandante, além de 

cópia de seu documento pessoal, e foto retirada no ato do cadastro. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Autora. Principalmente porque, 

apesar dos protestos da Demandante, restou evidente, pelos documentos 

carreados aos autos, a existência de relação jurídica entre as partes, 

restando clarividente que a assinatura constante nos documentos 

apresentados pela Demandada guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial bem como no termo da 

audiência conciliação, além do fato de possuir cópia de documento 

pessoal e foto da Demandante. Portanto, em detida análise aos autos, 

verifica-se que mostrou incontroverso a existência de relação jurídica 

entre as partes e mesmo assim a parte Demandante não trouxe aos autos 

a comprovação de quitação do serviço/produto por ela utilizado, restando 

patente a validade do débito por ele contraído, o que acarretou a 

negativação de seu nome. Assim, tem-se que as circunstâncias, o robusto 

conjunto probatório produzido pela Reclamada, e, principalmente, a desídia 

da Demandante em tentar provar o contrário, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação, fato pelo qual 

a negativação não fora indevida. Ante todo o exposto, não resta dúvida de 

que a parte Autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente, 

agindo de flagrante má-fé ao alegar na exordial que não foi cliente da Ré e 

que nunca teve conta corrente ou contraiu qualquer dívida junto a ré. 

Nesse mesmo sentido: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA 

CONTRAÍDA POR CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA ENTE AS PARTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO 

AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER 

DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. 

PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO E COM 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. ART. 17, INCISOS I E II E 

ART. 18, CAPUT E § 2º DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - A obrigação de indenizar fundamenta-se na 

demonstração do fato ilícito, da existência do dano efetivo, do nexo de 

causalidade entre ambos e, ainda, quando subjetiva, da culpa ou dolo, 

pressupostos que, se não demonstrados, afastam a responsabilidade 

civil; - Não caracterizada a ilicitude da conduta, resta afastado o dever de 

indenizar. "EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES 

COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO PELA DEMANDANTE. 

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - No caso em exame, não pode a indenização 

por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não houve nenhum 

ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, uma vez que o débito 

inadimplido era realmente devido pela autora em relação ao pedido de 

mercadorias para revenda, limitando-se a conduta em um exercício regular 

de direito". (AC nº 2014.012546-0, Relator Desembargador João 

Rebouças, julgado em 04.12.2014). (destaquei)."EMENTA: APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA 

CONTRA FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA. NECESSIDADE. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Tendo a autora ajuizado a ação com 

alteração da verdade do fato alegado, sujeito-se à sanção por litigância de 

má-fé. (...) 3.- Improcedente a demanda, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados por equidade, razão pela qual pode ser corrigido o 

arbitramento monocrático para ajuste ao art. 20, § 4º, do CPC". (TJSP, 

APL: 02308441620098260007 SP 0230844-16.2009.8.26.0007, Relator 

Desembargador Adilson de Araujo. Julgado em 18.06.2013) (destaquei).

(TJ-RN - AC: 20150211331 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 

Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara Cível) Restou claro, portanto 

que o intuito da Demandante foi de buscar vantagem indevida, pesando a 

máquina judiciária com alegações infundadas, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. 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. Quanto ao pedido da ré, entendo ser o 

caminho mais certo proceder pelo seu acolhimento, fato pelo qual, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Demandante a pagar 

à Demandada os valores indicados na contestação, de R$ 452,52 

(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Na forma da 

fundamentação supra, condeno ainda, a parte Demandante, como litigante 

de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 0,9% 

(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 (mil 

reais), conforme 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. 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: 1015936-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PERERIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015936-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SALVADOR PERERIA LEITE 

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 (13/09/2019). 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 n.. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei n. 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 n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne 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: 1015766-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LADISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (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: 

1015766-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE LADISLAU DA 

SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Fundamento e decido. Determinada a emenda da petição inicial para 

juntada de comprovante de endereço válido e recente, a parte Reclamante 

manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o presente, 

observando-se as formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. 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 
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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 CÍVEL

Processo Número: 1011736-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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: 

1011736-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESIEL DOS SANTOS 

PEREIRA 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. Trato de ação indenizatória 

por dano moral, na qual a parte autora busca a condenação da parte ré na 

obrigação de reabrir Unidade Consumidora objeto dos autos, para o seu 

nome, alegando que é proprietário do imóvel, cuja titularidade atual consta 

em nome de terceiro (inquilino) que deixou o imóvel. A parte ré alega que 

não procedeu a reabertura de outra unidade como pleiteado pelo autor, 

pois já existente, sendo a transferência possível, mas condicionada a 

documentos indispensáveis para a alteração de titularidade. Pois bem. Em 

análise aos documentos apresentados aos autos, consta que a parte 

autora trouxe cópia de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de 

Imóvel, ausente de testemunhas. De fato, o contrato apresentado produz 

efeitos entre as partes, mas, somente poderá essa relação jurídica ser 

convalidada perante terceiros, caso seja lavrado o registro da respectiva 

matrícula imobiliária em Cartório, o que não restou demonstrado nos autos. 

Nesse sentido, visando facilitar e conferir maior segurança às transações 

imobiliárias, no ano de 2015 entrou em vigência a Lei 13.097, a qual dentre 

outros temas, estipula em seu artigo 56 que: eventuais transações ou 

ônus apenas surtirão efeito sobre o imóvel, caso encontrem-se 

devidamente registrada na matrícula imobiliária. Portanto, ainda que o 

débito de energia elétrica cuide-se de obrigação propter personam, razão 

pela qual não pode se responsabilizar outrem que não aquele que 

efetivamente utilizou os serviços, não é este o caso dos autos. O 

verdadeiro motivo da negativa da transferência de contas se deu pela 

apresentação de documentação insuficiente. Destarte, inexistindo prova 

inequívoca do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e não 

constatada falha na prestação dos serviços, segue a improcedência in 

totum dos pedidos autorais. Isto posto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos 

formulados na exordial. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte demandante (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. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013461-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE MEDEIROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013461-72.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ROSELAINE MEDEIROS DA SILVA Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado no evento 

25385089, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. 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. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e 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 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012961-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PDL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

1012961-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PDL ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

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 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. Alega 

a parte requerente que, no dia 04/09/2019, teve suspenso seus serviços 

de telefonia prestados pela empresa demandada em razão do 

inadimplemento correspondente ao mês de agosto de 2019. Alega que no 

dia 09 de setembro efetuou o pagamento respectivo. No entanto, a 

empresa Reclamada não reconheceu o adimplemento da fatura quitada, e 

interrompeu o sinal da linha telefônica na data de 13/09/2019, 

comprometendo as operações da empresa. Em sede liminar, o douto 

magistrado determinou o restabelecimento do serviço de telefonia, bem 

como autorizou que a parte reclamante efetue a portabilidade da linha 

telefônica para outra empresa do ramo. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente (evento 25678310), informando que os 

débitos ensejadores da suspensão do serviço de telefonia são 

decorrentes da inadimplência do autor da empresa demandante. 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 justificar o não restabelecimento do serviço aqui cogitado, mas tão 

somente telas sistêmicas e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente conduta aqui discutida, 

bem como o suposto débito em aberto. Por outro lado, a parte autora, tanto 

em sua petição inicial, quanto em sua impugnação, demonstrou a 

satisfação do débito outrora em aberto, o que demonstra o cumprimento 

das obrigações que lhe competiam, ainda que de forma extemporânea, 

além de revelar boa-fé. Do mesmo modo, estando o serviço suspenso, 

não se revela lícito efetuar a cobrança por serviços que não estavam 

sendo prestados, o que mais uma vez transparece falha na prestação de 

serviço. 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). No que tange aos danos morais, 

entendo que a questão posta em juízo não exorbita o mero dissabor 

cotidiano, mormente se considerarmos que a falha na prestação de 

serviço aqui discutida, decorreu do próprio inadimplemento da empresa 

demandante (demora no restabelecimento do serviço de telefonia). De 

outro giro, a indenização por danos morais em benefício de pessoa jurídica 

é fato que demanda maior cautela em razão da ausência de estrutura 

biopsicológica atinente aos direitos de personalidade. De outro giro, 

entendo deva ser indeferido, também, o pedido de indenização por lucros 

cessantes, em razão de não ter, a parte demandante, logrado demonstrar 

de forma cabal os valores que deixou de auferir durante o período em que 

o serviço de telefonia permaneceu suspenso. E mais: a atividade 

desempenhada pela empresa demandante não guarda qualquer relação 

com serviço de telefonia, de modo que o seu indeferimento é medida que 

se impõe. Nesses termos, estando cumpridas as liminares deferidas em 

antecipação de tutela e tendo sido efetivada a portabilidade, resta a este 

juízo tão somente deferir o cancelamento do contrato de prestação de 

serviço de telefonia. Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) determinar o 

cancelamento do contrato nº 7.1541156. 2) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais e lucros cessantes; Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016426-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA MURTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. REGINA MURTA DA SILVA move AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Em sua 

exordial a Requerente nega a existência do débito e da relação jurídica. 

Por seu turno a Requerida arguiu a impossibilidade de inversão do ônus 

probatório, no mérito sustenta a regularidade da negativação e do débito e 

improcedência dos danos morais. Formulou pedido contraposto. A 

inversão do ônus probatório será mais bem contemplada no mérito da 

presente demanda. A preliminar suscitada pela Requerida não se 

sustenta, 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 materializado 
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pelos contratos anexados nos ids n. 27570944 que possuem cópia 

idêntica do documento de identidade apresentado pela parte Requerente 

no id n. 25647927 Destacando-se que a Requerente trouxe aos autos 

cópia em preto e branco de seu RG, já a Requerida juntou aos autos (id n. 

27570944) cópia colorida do mesmo documento. 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 na 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 abarrotando 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$ 151,22 (cento e cinquenta e 

um reais e vinte e dois centavos), 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% 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. Por fim, com 

amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico ex officio o valor outrora 

atribuído à causa para o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. 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 

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: 

1012134-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAX CAVALCANTE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Processo n. 1012134-92.2019.8.11.0002 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 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 
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justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

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 n. 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 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: 1014435-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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: 

1014435-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLADSTONE SEBASTIAO 

NEVES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito junto a 

mesma. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 
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por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação de áudio, 

faturas e relatório de chamadas (ID n. 27767366) oriunda de contato 

telefônico feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação 

fica evidente o motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano 

telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos 

os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo não 

haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois na 

gravação apresentada a reclamante consentiu com a troca da titularidade 

e com a adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu nome 

completo, informou seu CPF e o nome completo da genitora, bem como 

confirmou a data de nascimento (minuto 2:25). Destaco que tais 

informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

perícia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007666-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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: 

1007666-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 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. 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 parte 

Reclamante pretende que seja declarada indevida a cobrança em folha de 

pagamento intitulada como cartão de crédito, a devolução em dobro dos 

valores descontados a partir de janeiro de 2019 e, por fim, o pagamento 

da indenização por danos morais, sob o argumento de que realizou acordo 

junto a Reclamada para quitação e cancelamento do cartão de crédito, no 

entanto, após o prazo final do acordo, a Reclamada manteve os 

descontos em sua folha de pagamento. A Reclamada alega em sua defesa 

que a parte Autora contratou o serviço de cartão de crédito consignado e 

que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na folha de 

pagamento, conforme consta na contratação. A Reclamada esclarece que 

por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo 

na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o 

pagamento do restante da fatura, além do que não há previsão para o 

término da cobrança, devido aos juros rotativos sobre o saldo 

remanescente das faturas, bem como que a parte Autora não teria 

comprovado a realização do acordo na forma alegado, pois a única forma 

de quitação do débito é por meio do pagamento integral da dívida. Contudo, 

compulsando detidamente os autos, verifico que razão não assiste a 

Reclamada, tendo em vista que nas faturas apresentadas pela mesma é 

possível observar que não houve a utilização do cartão de crédito no 

período em que teria sido realizado o acordo para quitação e nem mesmo 

posteriormente. Registra-se que nesta modalidade (empréstimo via cartão 

de crédito), os juros são muito mais exorbitantes, isto é, de um lado a 

transação fica muito mais interessante/lucrativa para o Banco, mas de 

outro, impele os clientes à verdadeira escravidão financeira, uma vez que 

pagam, pagam e pagam as parcelas e o valor da dívida quase nunca 

diminui (porque na verdade, muitas das parcelas servem apenas para 

amortizar os juros, isto é, o valor principal demora ou quase impossível de 

ser “alcançado”). Com efeito, deixou a Reclamada de comprovar que 

informou claramente acerca da contratação feita pela parte Reclamante, a 

fim de se beneficiar por longo tempo do desconto diretamente na folha de 

pagamento. Isso porque, por longo período a parte Autora não estava mais 

utilizando do cartão de crédito, conforme as faturas, o mesmo não foi 

usado para efetuar qualquer compra, e com o pagamento apenas por meio 
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dos descontos no holerite, o Autor nunca conseguiria quitar as faturas, 

como confessado pela Reclamada, pois a única forma de se ver livre dos 

descontos seria com o pagamento integral, pois o longo período 

descontado em folha do reclamante serviu apenas para pagamento dos 

juros do cartão. Não é razoável e muito menos proporcional que o 

consumidor depois anos de pagamentos amortize, segundo a Reclamada, 

somente o valor do mínimo de uma dívida, que conforme parâmetros 

expostos alhures, já adimpliu valor considerável. Assim, pelo que se infere 

dos fatos e documentos apresentados nos autos a Reclamada deixou de 

cumprir com seu dever de informação, não demonstrando 

nitidez/segurança/lealdade e boa-fé no que estava a ofertar não somente 

à parte Autora, mas a outros tantos clientes que também batem à porta do 

Poder Judiciário reclamando sobre a mesma causa petendi. Neste sentido, 

colaciona-se alguns julgados precedentes:  Recurso nº : 

0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: FLORINDA NUNES PATTI 

Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a parte autora, em síntese, que 

contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu em 2011, e, 

posteriormente, descobriu que se tratava de um empréstimo por meio de 

cartão de crédito, onde os juros são muito maiores e sem prazo de 

término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um cartão de crédito, e 

que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar de nunca tê-lo 

utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia antecipação de 

tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das parcelas sob a 

rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da autora 

(indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o desconto 

do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos valores 

descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e 

indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma 

vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados 

em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de 

pagamento. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Publicação: 11/03/2015 00:00). E 

ainda: PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: JAIR CORDEIRO 

DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO Alegação da parte 

autora de que celebrou junto ao réu contrato de empréstimo consignado 

em folha; todavia, vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque 

referente ao valor mínimo de um cartão de crédito. Afirma que jamais 

desejou realizar empréstimo atrelado a um cartão de crédito, pois desejou 

contratar um empréstimo com descontos mensais em valores fixos e com 

prazo de término, o que não está ocorrendo. Argumenta que essa 

modalidade de empréstimo não contratada acabou gerando despesas 

indesejadas e indevidamente descontadas. Postula a declaração de 

nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito; a condenação do 

réu a cessar os descontos mínimos nos seus vencimentos, sob a rubrica 

"Banco BMG Cartão de Crédito"; a restituição dos valores indevidamente 

descontados, totalizando a quantia de R$ 7.879,98 em dobro, e 

compensação por danos morais (docs. fls 16/21). Em CONTESTAÇÃO, 

sustentou o réu que a parte autora contratou cartão de crédito consignado 

com limite de crédito e realizou um saque quando da assinatura do 

contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente creditado em sua conta 

corrente; que os descontos que autor visualiza em seu contracheque são 

referentes ao valor mínimo estampado na fatura do cartão de crédito, 

tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que autoriza o desconto 

em folha, conforme contrato firmado entre as partes; que o contrato ainda 

prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total ou parcial da fatura; 

que todos os pagamentos realizados foram abatidos de seu saldo 

devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou cobrança de 

encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. Descabimento 

da restituição dos valores regularmente descontados e inexistência de 

dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 32/42). A 

sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE AUTORA, 

tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça inicial, 

ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na modalidade 

consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com descontos 

infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas de modo 

minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. Contrarrazões 

pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. Relação de 

consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ré, 

ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que a sentença, data venia, merece 

parcial reforma. Situação já conhecida desta Turma. Instituição financeira 

que, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao 

consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o 

débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática comercial 

adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que 

os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em 

empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. 

Violação a transparência. Intenção clara da financeira em gerar dívida 

vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira que sequer 

informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a prática. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e usufruído dos valores 

respectivos. Ausência de parâmetros para aferir qual o valor justo para 

pagamento do empréstimo com juros, que leva o julgador a arbitrar a 

importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo suficiente a quitar o 

empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que devem cessar, à 

vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de angústia e 

impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que se impõe 

levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, não se 

podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 

relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Publicação: 29/09/2014) No que tange ao pedido 

de devolução em dobro do valor descontado a título de cobrança de 

cartão de crédito, entendo ser improcedente. Conforme exposto, a parte 

Reclamante não nega que contratou e utilizou o cartão de crédito ofertado 
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pela Reclamada, e esta, por sua vez, maquiou a forma de cobrança, 

tornando praticamente impossível a quitação do débito. Desta forma, o 

cancelamento do contrato, com o consequente cancelamento dos 

descontos na folha de pagamento da parte Autora é medida que se impõe, 

visto ser a mais adequada ao caso. Quanto à reparação por dano moral, 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”. Verifica-se que 

houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança 

sistemática de débitos na folha de pagamento da parte Reclamante e à 

falta de zelo quando da ausência de informação, finalização e liquidação 

do contrato em não impedir que tais descontos fossem efetivados. A 

situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores 

que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque foi cobrada indevidamente na sua folha de 

pagamento ao longo de anos e necessitou contratar advogado para bater 

às portas do Judiciário para ver solucionado seu caso. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela Reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa), pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. 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 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 parte Reclamada é empresa de grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da parte Reclamante. Feitas 

as ponderações supra, entendo adequado para o caso concreto, a 

fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela parcial procedência dos pedidos iniciais para: 1. Declarar a 

inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito na folha de 

pagamento da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os 

descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa; 2. Condenar 

a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados da data do 

arbitramento pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. 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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017294-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABELA APARECIDA DE 

SOUZA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 
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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 n. 

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 n. 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015552-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APARECIDO REIS FERREIRA 

DA CRUZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo, para que conste AZUL LINHAS 

AEREAS. 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 Materiais e Morais 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 que houve atraso no voo de 14 (quatorze) horas, pois com o voo 

original chegaria em Cuiabá as 21h00min (Horário de MT), mas somente 

chegou ao seu destino no dia seguinte as 11h25min. Afirma que em razão 

da perda da conexão foi lhe ofertado acomodações para repouso. Pleiteia 

ainda indenização a título de lucros cessantes, fundamentado pedido em 

Contrato de prestação de serviços profissionais autônomo, no valor de R$ 

630,00 (seiscentos e trinta reais), e R$ 26,60 (vinte e seis reais e 

sessenta centavos), com despesa de mais uma diária de estacionamento. 

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A empresa Reclamada 

apresentou tempestiva Contestação, reconhecendo o fato narrado na 

inicial, mas atribuindo o evento à ínfimo atraso, que teria gerado um atraso 

na decolagem da aeronave e consequentemente a perda da conexão, 

todavia, buscou minimizar os problemas disso advindos. Pois bem. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos incontroversos nos autos: a 

contratação dos serviços de transporte aéreo, a não realização do voo 

como determinado na data da compra, ausente motivo justificável e a 

impossibilidade da parte Autora chegar na cidade destino no horário 

previamente contratado. É certo que motivos relevantes podem acontecer, 
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sendo capazes de comprometer a realização de voo conforme 

programado/contratado, com o intuito de preservar a integridade física dos 

passageiros, como no caso de intempéries climáticas, que são fatos que 

se encontram fora do controle humano. É um caso fortuito externo. Porém, 

in casu, tenta a companhia aérea classificar o motivo para atraso do voo 

na mesma categoria (que se caso fortuito fosse). Em que pese tais 

alegações, entendo serem inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos 

operacionais decorrentes de intenso trafego aéreo estão sobre o controle 

e responsabilidade da empresa Reclamada, sendo certo que tal fato 

configurada falha na prestação de serviços. A responsabilidade da 

empresa Reclamada, fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto 

aos pedidos de danos materiais é somente procedente o pedido de 

restituição de despesas com diária de estacionamento, mas improcedente 

o pedido de condenação em pagamento por lucros cessantes. Entende-se 

que no tocante a este modalidade de dano incumbia ao requerente 

constituir o seu direito de forma inequívoca, já que não é possível a 

indenização por lucros cessantes presumidos ou hipotéticos. A simples 

apresentação de contrato como colocado pela parte autora, não é 

suficiente para conduzir a indenização almejada. Pelo exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1. condenar a parte Reclamada a 

pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e; . condenar a Ré a 

pagar à Autora e indenização por danos materiais no valor de R$ 26,60 

(vinte e seis reais e sessenta centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo (10/03/2019) e juros de mora 

de 1%a.m. a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. 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.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: 1012576-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-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: 

1012576-58.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ZENILDA BRITO FARIA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual 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. A 

parte reclamante alega ter concluído curso de pós-graduação junto à 

instituição de ensino requerida, obtendo especialização em Atendimento 

Educacional Especializado. Informa que desde a sua graduação em 

licenciatura exerce função comissionada junto ao Poder Executivo 

Estadual ocupando o cargo de professora, e que tal contrato de trabalho, 

celebrado em 15/02/2019, teria duração até 20/12/2019. No ano de 2019, a 
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Secretaria de Estado de Educação, após receber denúncias de que 

professores da rede estadual de ensino estariam apresentando diplomas 

falsificados, instaurou procedimento administrativo visando apurar tais 

informações. A demandante alega que a referida Secretaria Estadual 

promoveu diligências através de e-mails endereçados às instituições de 

ensino emissoras dos diplomas respectivos, apurando a regularidade de 

tais documentos. Assevera a reclamante que, ao entrar em contato com a 

instituição de ensino aqui demandada, a Secretaria de Educação foi 

informada de que as assinaturas das autoridades apresentadas nos 

certificados não conferem com as rubricas originais, que Secretária 

acadêmica indicada no certificado nunca fez parte do quadro de 

colaboradores da empresa, que o certificado da Reclamante não confere 

com o emitido pela instituição aqui cogitada, e que os registros informados 

não conferem com os livros da referida Faculdade, concluindo, assim, que 

o diploma em questão era falsificado. Em seguida, a autora da demanda foi 

demitida pela SEDUC. Após encaminhar notificação extrajudicial à empresa 

requerida, visando obter informações acerca do que havia sido dito à 

Secretaria de Educação, a demandante não obteve qualquer resposta. 

Posteriormente, procurou a SEDUC a fim de obter mais informações 

acerca do ocorrido, quando, então, foi informada de que a Faculdade em 

questão havia entrado em contato com a Secretaria noticiando que as 

informações repassadas ao órgão estadual estavam equivocadas, e que 

o diploma apresentado pela demandante é sim verdadeiro. Ato contínuo, 

reconhecendo o erro das informações repassadas, a SEDUC recontratou 

a autora da demanda após 20 dias de sua demissão. Citada e intimada a 

comparecer na audiência de conciliação, a empresa demandada 

permaneceu inerte, de modo a incidir no caso em tela os efeitos da revelia, 

e serem presumidos verdadeiros os fatos articulados na inicial, a teor do 

disposto no art.20, da Lei 9.09995. Passo a analisar o mérito. Estudando o 

caso em tela, é possível concluir com facilidade que o erro grosseiro 

engendrado pela empresa demandada configura uma flagrante falha na 

prestação de serviço. Não há dúvida de que a conduta praticada pela 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia que transbordam, e 

muito, o mero dissabor cotidiano, pois, a bem da verdade, a reclamante foi 

vítima de falsa imputação de crime, o que culminou com seu desligamento 

do cargo público ocupado. Nada obstante ter a demandada reconhecido o 

erro, o que oportunizou a recontratação da reclamante, esta já havia sido 

vítima de uma demissão injusta, além do constrangimento suportado 

perante colegas, a angústia de se ver desempregada e a revolta de 

perder o próprio sustento sem qualquer motivo idôneo, etc. 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). A 

propósito, vejamos o entendimento da colenda Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME 

CONTRA A HONRA AO AUTOR - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (GONÇALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 28/06/2012, Publicado no 

DJE 01/08/2012) Nesses termos, não resta dúvida de que o caso em 

questão enseja reparação pelos inquestionáveis danos morais sofridos 

pela autora da demanda. 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. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justo condenar a 

instituição de ensino reclamada ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) à título de indenização por danos morais. Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PROCEDENTE do pedido formulado pela parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, presumindo-se 

verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos do art.20, 

da Lei 9.099/95; 2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) em favor da reclamante, a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (05/08/2019). 

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: 1019121-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019121-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

CAVALCANTE REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, etc. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos 

autos (ID n. 27666346). Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Intimo a Reclamada, 

para em 10 (dez) dias, apresentar o comprovante de pagamento do 

acordo ou requerer o que entender de direito. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 
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termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. III. 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: 1010987-31.2019.8.11.0002
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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: 

1010987-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Cuida-se de 

Reclamação, em que o autor afirma ter contrato com a empresa requerida 

o serviço de “máquina de cartão”, a fim de conferir maior agilidade às suas 

transações comerciais. As alegações fundam-se na ocorrência de prática 

abusiva, vez que a requerida bloqueou a conta do autor, não permitindo o 

repasse da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) auferidos com 

vendas. Ao final o requerente pugnou pela condenação da reclamada em 

danos morais, bem como o desbloqueio da conta e o consequente 

repasse da quantia em questão. É a suma do essencial. Pois bem, a 

pretensão merece juízo de parcial procedência. Não há dúvidas sobre a 

contratação dos serviços da reclamada. Contudo o requerente afirma sua 

indignação por não ter recebido o repasse da venda realizada. A 

reclamada em sede de sua contestação aduziu que o reclamante tinha 

conhecimento de que a mesma está autorizada a verificar a regularidade 

de todas as transações de seus usuários, solicitando assim documentos 

para sejam validadas tais negociações, bem como, o contrato também 

autoriza a Ré a reter e/ou estornar valores, quando seus usuários não 

comprovarem a regularidade das transações. Afirma que em razão da 

possibilidade de eventual fraude, suspendeu o cadastro do reclamante 

solicitando por e-mail que o Autor fornecesse mais informações e 

documentos sobre as transações e qual seria o tipo de serviço prestado, 

além de documentos sobre seu ramo de atividade. A reclamada argumenta 

que não recebeu os documentos necessários e deste modo houve 

demora no repasse dos valores. Para tanto junta documentos 

demonstrando a transação. Da análise do processo e os documentos que 

o instruem verifico que Razão não assiste a requerida, pois observo falha 

na prestação dos serviços por parte da Reclamada ao afirmar que as 

vendas foram retidas até que o reclamante comprovasse a sua atividade, 

vez que não fora feito no momento do cadastro. Ora, consta nítida falha 

por parte da reclamada que aprovou um cadastro sem se atentar para as 

suas próprias regras internas. Por fim, cabe frisar que a empresa 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar que o valor é indevido ou que 

o responsável pelo cartão tenha solicitado o estorno da compra realizada. 

Logo, analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na 

prestação de serviço da Reclamada, devendo ser condenada ao 

pagamento de indenização por dano moral sofrido pelo Reclamante, diante 

de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, vez que foi surpreendido com percalços em sua 

situação financeira, tendo sua subsistência corroída. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: a) 

Condenar 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. b) determinar o desbloqueia da conta mantida 

junto a instituição requerida, e procedendo-se ao repasse da quantia de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) mantida sob bloqueio na conta referida; 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. 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: 1009222-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ABREU E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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: 

1009222-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY DE ABREU E SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Visto. Deixo de 
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apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado no evento 

24200946, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. 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. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e 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 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012351-38.2019.8.11.0002

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:

ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012351-38.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ISABELA MARIA DA SILVA 

ORMOND Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. É lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no evento 25911483, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. 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. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e 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 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015773-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR WALTTER SIMADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-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: 

1015773-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ITACIR WALTTER SIMADON 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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. 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. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da 

negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado, bem como 

que em razão da apresentação dos documentos pessoais na contratação, 

não teria percebido a fraude praticada por terceiros até o ajuizamento da 

presente demanda. Neste sentido, aduz a 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 uma foto e a cópia de uma CNH. 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, 

muito menos documentos que comprovem 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 
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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 

(25/06/2016). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012335-84.2019.8.11.0002

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:

JAIME RABELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012335-84.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JAIME RABELO DE ALMEIDA 

Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. É lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no evento 25851211, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. 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. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e 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 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017234-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY CANDIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT26810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 
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1017234-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KARINY CANDIDA CARDOSO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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. Retificação do polo 

passivo: Acolho o pedido de retificação do polo passivo, devendo passar 

a constar nos autos a Ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. 

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. A 

liminar foi deferida no id n. 26090978. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, alegando que o caso em tela não 

ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, bem como a ausência de ato 

ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção 

ao crédito é mero aborrecimento, seus argumentos não merecem 

prosperar. Ademais, destaco que a reclamada não apresentou qualquer 

documento apto a justificar a inclusão do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Isso porque, em pese tenha afirmado que quando da 

matricula a Autora estava ciente dos termos para encerramento do curso, 

consta anexado aos autos (id n. 26041409) o termo de encerramento 

realizado junto a coordenação da Ré na data de 19/09/2018, sendo que o 

débito teve sua origem em 10/12/2018, ou seja, após o encerramento do 

curso. 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. 

Confirmar a liminar deferida no id n. 26090978; 2. 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; 3. 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 (05/04/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. 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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018888-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER TRINDADE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 

1018888-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WAGNER TRINDADE 

MAGALHAES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, etc. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos 

autos (ID n. 27655971). Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Intimo a Reclamada, 

para em 10 (dez) dias, apresentar o comprovante de pagamento do 

acordo ou requerer o que entender de direito. Nos termos do art. 40 da Lei 
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n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. III. 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: 1006769-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL TAINAN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1006769-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAQUEL TAINAN SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 

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. 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 Marisa. 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”, ID 26619014, 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 os documentos juntados pela parte. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 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: 1017042-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEDERSON SAMUEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017042-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEDERSON SAMUEL DE 

JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 27690848 - Pág. 13 - estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo 

autor. 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 
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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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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: 1010903-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA BATISTA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1010903-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISELE SILVA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(06/07/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 
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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: 1016863-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI ILHA LINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-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: 

1016863-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISELI ILHA LINI REQUERIDO: 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos (ID n. 26791940). Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do termo 

de acordo apresentado no ID n. 26791940, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes e julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste 

Juizado Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença 

não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011627-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDEDT JOSE BARBOSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 

1011627-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEUSDEDT JOSE BARBOSA 

MACIEL REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 27209006 - 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pelo autor. 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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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
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Processo Número: 1016235-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE LIMA TERTO (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 - SP128341-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: 

1016235-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSENI DE LIMA TERTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 26945047 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 

n. 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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1012459-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE LOPES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1012459-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVANE LOPES NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 26767436 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 

n. 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 
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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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1010941-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010941-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS RODRIGO NUNES 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 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. 28425683 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 

n. 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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1010449-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1010449-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE FERREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 28178665 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 
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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 

n. 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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1009934-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL ALVES SALMERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

LIVIA REIS CARNEIRO OAB - MT27229/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: 

1009934-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHAEL ALVES SALMERON 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, noticiaram composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. (ID 25381160). Não há qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, opino pela HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas às formalidades legais. 

Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e 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 que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 

41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos 

ou providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012687-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

MAXSUEL ODIMAR ARRUDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA KETNEY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-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: 

1012687-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAXSUEL ODIMAR ARRUDA 

DE LIMA, ODENIL ROSA DE LIMA REQUERIDO: THAMARA KETNEY 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, promovida por MAXSUEL ODIMAR ARRUDA DE LIMA e 

ODENIL ROSA DE LIMA em desfavor de THAMARA KETNEY PEREIRA DA 

SILVA. Narra o Autor que no dia 11 de julho de 2016 a Ré teria sido vitima 

de roubo, sendo-lhe subtraído um celular Samsung Galáxia Prime de cor 

branca, entre outros pertences. Alega que a Ré teria informado para a 

autoridade policial que o mesmo poderia ser um dos envolvidos no crime, 

bem como que estaria de posse do celular. Argumenta que devido a 

narrativa da Reclamada, teria sido conduzido pelos policiais para prestar 

esclarecimentos, sendo constatado que o mesmo não estava de posse do 

aparelho celular. Desse modo, argumenta que tais fatos lhe causaram 

diversos transtornos de ordem moral, em razão de ter sido confundido 

com um marginal. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A Reclamada apresentou defesa tempestivamente, ao 

argumento de que em nenhum momento acusou o Autor de roubo e, desse 

modo, estão ausente os requisitos para configuração dos danos morais. 

Pois bem. Analisando os autos, observo que o Autor afirma em sua 

exordial que a Reclamada foi assaltada no dia 11/07/2016, bem como, 

conforme consta no relatório policial e termo de declarações (ID n. 

23995190 e n. 23995189) o mesmo teria tomado conhecimento dos fatos 

no dia 09/09/2016, quando foi conduzido pela policia até a delegacia e 

prestou o seu depoimento. Ademais, conforme consta na própria inicial, 

teria sido comprovado no ato do depoimento que o celular do Autor não 

era o celular furtado da Reclamada. Assim, analisando os fatos, entendo 

pelo reconhecimento, ex officio, da prescrição. Sabe-se que, violado o 

direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta violação jurídica ocorreu 

em 09/09/2016, ou seja, quando o Autor tomou o conhecimento de que a 

Reclamada teria sido vitima de furto e da suspeita de que estivesse de 

posse do aparelho roubado, por meio do seu encaminhamento para 

prestar esclarecimentos na delegacia. Desse modo, aplica-se no presente 

caso a regra do artigo 205, § 3º, V, do Código Civil, que impõe o prazo 

prescricional de 03 (três) anos, quando se trate de reparação civil. Logo, 

considerando que o evento danoso ocorreu em 09/09/2016 e a demanda 

foi ajuizada em 17/09/2019, é possível verificar que já transcorreram mais 

de três anos, ocorrendo, assim, a prescrição no que se refere ao pedido 

de indenização por danos morais promovido pelo Autor. Por tais razões, 

reconheço a prescrição da pretensão de reparação civil, de oficio, e 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 
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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: 1013191-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL AGENELO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1013191-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIEL AGENELO DA CRUZ 

R E Q U E R I D O :  B A N C O  B R A D E S C O  P r o c e s s o  n º 

1013191-48.2019.8.11.0002 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 (11/02/2019). 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: 1016537-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS APPELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016537-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO CAMPOS APPELT 

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. 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 
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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 

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: 1013147-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA BISPO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1013147-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ESTELA BISPO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 26849553 - estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo autor. 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 

n. 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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1010063-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1010063-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON JORDAN MENDES 

DE ARRUDA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que o Autor contratou e utilizou os serviços 

da Ré por longo período e sem objeções. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(19/03/2019). 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: 1013314-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1013314-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 
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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. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, alegando que o caso em tela não ultrapassou a 

esfera do mero aborrecimento. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que a 

inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

mero aborrecimento, seus argumentos não merecem prosperar. Ademais, 

destaco que a reclamada não apresentou qualquer documento apto a 

justificar a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de 

inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No 

que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito ao fato do 

Reclamante ter ajuizado outras 4 (quatro) demandas em desfavor da 

empresa Reclamada, discutindo também a inscrição indevida do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos em valores 

diversos ao discutido nessa lide. Assim, o fato do Autor ajuizar várias 

demandas em desfavor da mesma empresa, ora Reclamada, tal 

circunstância não deve ser desprezada, pois, detém relevância para fins 

de fixação do quantum indenizatório, a fim de não configurar 

enriquecimento ilícito da parte autora. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, considerando que a parte ajuizou outras 

quatro demandas discutindo também a inexistência de vinculo e débito, e 

assim, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor 

da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta 

data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (29/07/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012054-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEOPOLDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012054-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO LEOPOLDINO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

com pedido de liminar, na qual o Reclamante aduz ser cliente da 

Reclamada através da Unidade Consumidora n. 6/1270369-0, e vinha 

pagando regularmente as faturas mensais na média de R$ 160,00(cento e 

sessenta reais) a R$ 200,00 (duzentos reais), entretanto, foi surpreendido 
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com uma fatura no valor de R$ 4.851,74 (quatro mil, oitocentos e cinquenta 

e um reais e setenta e quatro centavos), discordando das cobranças, pois 

não houve alteração no consumo e nem violou o relógio medidor. Informa 

ainda, que sofreu a suspensão do fornecimento da energia elétrica, em 

razão da inadimplência das referidas cobranças. E na tentativa de 

resolver administrativamente, procurou a Reclamada, porém não obteve 

êxito. Por essas razões requer que a Requerida ENERGISA/MT suspenda 

as cobranças das referidas faturas em litígio, por fim pleiteia indenização 

por danos moral. A parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e 

decorre de recuperação de consumo, pois foi constatada uma 

irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de 

Ocorrência Inspeção. Ainda, a parte Reclamada formulou pedido 

contraposto, no qual pleiteia o recebimento da dívida apurada. Observando 

os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi 

apresentado o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. TOI este 

informando “encontra-se com medidor extraviado”, Ainda, há a 

demonstração de envio de correspondência a Reclamante, com a 

finalidade de cientificá-la da ocorrência. Por fim, a Reclamada apresentou 

fotografias do medidor, indicando os problemas alegados. Dessa forma, 

tem-se que a Reclamada adotou o procedimento administrativo para a 

verificação da irregularidade, dando cumprimento à determinação contida 

no art. 129, da Resolução 414 da ANEEL. Desta feita, não resta 

comprovado que houve equívoco na cobrança da energia no referido mês. 

Portanto, a Reclamada demonstrou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora. Assim, não verifico ilegalidade 

praticada pela Reclamada, já que os referidos documentos se traduzem 

em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que 

os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento 

referente ao refaturamento apurado e discutido nesta ação, devendo o 

valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da 

data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009009-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009009-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LARISSA APARECIDA 

SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro 

que a Reclamada apesar de ter sido devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação, motivo pelo qual opino pela 

decretação da revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se 

que a contumácia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 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 autora. Tendo 

por efeito da revelia caracterizado a confissão por parte da reclamada 

acerca do débito existente, contudo a ré apresenta contestação, 

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. 26577437 - estando 

tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo 

autor. 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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 521 de 579



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011877-67.2019.8.11.0002

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:

CAMYLLA RODRIGUES SCHULZ (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: 

1011877-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: CAMYLLA RODRIGUES SCHULZ 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 CAMYLLA 

RODRIGUES SCHULZ. 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$ 7.436,31 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e um 

centavos), referente a serviços especializados de eventos de 

encerramento do curso de Arquitetura - UNIVAG, cujo pagamento se daria 

em quarenta e uma (39) parcelas de R$ 190,87 (cento e noventa reais e 

oitenta e sete centavos), com vencimento todo dia 20 de cada mês, com a 

1ª parcela vencida em 20/10/2016 e a última se dará em 20/12/2019. 

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$ 1.259,78 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta 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, nesse montante. 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$ 743,63 

(setecentos e quarenta e três reais sessenta e três 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$ 

743,63(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. Sentença Publicada no 

PROJUDI. 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 

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: 1014114-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: 

1014114-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS SANTOS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 28437152 - 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pelo autor. 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 
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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 n. 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 n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 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: 1011907-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIELI SILVA MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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: 

1011907-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEIZIELI SILVA MINAS 

NOVAS 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 

n. 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. 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 Via Varejo. 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”, 

ID 28303144, 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 os documentos juntados pela parte. Uma 

vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1012904-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012904-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARINETE MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 
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tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “cadastro de revendedor autônomo” (ID 26640420), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012721-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012721-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

AZEVEDO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 
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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 n. 

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 n. 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 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 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 n. 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: 1011114-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SALVINO DA SILVA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011114-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEANE SALVINO DA 

SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “cadastro de revendedor autônomo” (ID 28036729), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013175-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONE ALVES DE BRITO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))
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IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013175-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVONE ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei n. 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. 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 Via Varejo. 

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”, ID 26304147, 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 os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017091-39.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EUNICE NOGUEIRA MARTINS 

NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 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 com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do cartão de 

crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em 

relação à parte Autora. A parte Autora NÃO apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se 

que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante 

ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. 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 

25993489, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “Banco Ole Bonsucesso” na data de 

30/10/2018. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que, 

muito embora a parte Reclamante esteja discutindo a legitimidade do débito 

nos autos n. 1017093-09.2019.8.11.0002, ainda não restou reconhecida a 

legitimidade ou não do débito, tendo em vista que o processo está 

aguardando julgamento. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação 
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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 Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016802-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FLAVIO PATRICIO CHAGAS 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais em desfavor da Concessionária Reclamada, na 

qual defende cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Informa o 

Autor que alugava o imóvel localizado no bairro Santa Marta II e no dia 

10/10/2018 teria desocupado o mesmo, todavia a concessionaria 

Reclamada estaria cobrando indevidamente uma fatura com vencimento 

em 12/12/2018 no valor de R$ 312,02 (trezentos e doze reais e dois 

centavos), em razão do mesmo já ter desocupado o imóvel, bem como 

pelo consumo ser exorbitante já que o imóvel estaria vazio. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo se fez infrutífero. A parte reclamada 

apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, que não 

cometeu ato ilícito, pois o pedido de desligamento da UC ocorreu apenas 

em dezembro de 2018 e que o débito cobrado é decorrente do consumo 

registrado por meio de leitura do medidor. O Autor apresentou impugnação 

à contestação. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que em seu artigo 373, I e II estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa. Nestes termos, muito 

embora a parte Autora alegue que saiu do imóvel em 10/10/2018 e que 

alugou, na mesma data, outro imóvel (id. 25818881), não comprovou nos 

autos que tenha solicitado o desligamento da UC ou a transferência da 

titularidade para o proprietário. Da análise dos documentos acostados a 

inicial e o histórico juntado na defesa percebesse que o autor não solicitou 

cancelamento, transferência ou tomou alguma providência no sentido de 

evitar que os débitos saíssem de sua esfera de responsabilidade após a 

desocupação do imóvel. A dívida decorrente dos serviços de energia 

elétrica configura-se como obrigação propter personam, de caráter 

pessoal, e não propter rem, ou seja, não acompanha o imóvel. Com efeito, 

o débito deve ser cobrado da pessoa titular da conta, pois não é possível 

que a concessionária de energia saiba que terceiros diverso do titular da 

UC tenham utilizado os serviços. Além disso, cabe destacar que o valor 

cobrado é referente ao consumo apurado por meio de leitura do medidor 

de consumo do imóvel, sendo que, uma vez consumida a energia elétrica 

gera ao seu titular o dever de realizar a contraprestação pecuniária pelo 

serviço utilizado. Para tanto, destaco o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DO LOCATÁRIO, EM 

CUJO NOME ESTÁ A UNIDADE CONSUMIDORA, SOLICITAR A 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO À CONCESSIONÁRIA AO DESOCUPAR O 

IMÓVEL LOCADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA QUE RECEBEU DINHEIRO DO AUTOR 

E REALIZOU O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

VENCIDAS E EM ABERTO ANTES DA EMISSÃO DE NOVA COBRANÇA 

POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. O autor alegou ter sido inscrito 

nos cadastros restritivos de crédito por débito de energia elétrica posterior 

à rescisão do contrato de locação celebrado com a ré. Aduziu que a 

demandada ficou responsável de requerer, junto à concessionária de 

energia elétrica, o encerramento do contrato de prestação de serviço. Não 

assiste razão ao recorrente, pois é de conhecimento do homem médio que 

compete ao locatário solicitar o cancelamento do serviço à concessionária 

após deixar o imóvel. Ademais, há cláusula no contrato de locação 

prevendo a obrigação do locatário realizar tal diligência. Assim, não sendo 

obrigação da imobiliária proceder ao encerramento do contrato com a 

companhia de energia elétrica, não há como responsabilizá-la pelos danos 

decorrentes da inscrição realizada pela concessionária, não havendo 

falar em dano moral. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008242224, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 29-05-2019) Desta feita, 

não tendo comprovado o autor o pedido de desligamento, não há lastro 

probatório a ensejar a procedência do pedido de nulidade de débitos, tão 
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pouco a indenização por danos morais. Conforme histórico de consumo 

acostado aos autos, percebe-se que permanece em aberto consumo da 

UC com conta pendente do mês 12/2018, portanto não pode ser declarada 

inexigível. Assim, incumbia ao Requerente informar a alteração da 

condição junto à Energisa, mas como não o fez, por oportuno, deve 

adimplir a dívida, e então, intentar nova ação em desfavor do locador, o 

que não está ao alcance da concessionária ré, pois não há como esta 

parte opor tal convenção particular ao locador. Diante do exposto, extingo 

a presente ação com resolução do mérito, amparado no art. 487, inciso I 

do NCPC, para julgar a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Como 

consequência da improcedência, REVOGO a tutela concedida no ID n. 

25851602, ficando autorizada a cobrança da fatura discutida. 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: 1016750-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HANNAUNA GARCIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016750-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNA HANNAUNA GARCIA 

SANTOS 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. Apenas registro que a parte reclamada 

apresentou contestação no prazo legal. Outrossim, revela-se oportuno 

transcrever o que resta disposto no artigo 370 do Código de Processo 

Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Não obstante 

a Reclamada, em contestação (ID nº 28215651), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. 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. Mérito Aduz 

a parte requerente se sua peça exordial ser titular de unidade 

consumidora junto a Reclamada, sendo que, seu fornecimento de energia 

elétrica teria sido suspenso de forma indevida, em razão de não possui 

débitos em atraso. Afirma que ao entrar em contato em Reclamada teria 

recebido a informação que o débito é referente a recuperação de 

consumo. Alega que desconhece os débitos cobrados, por não ter sido 

notificada dos mesmos, razão pela qual a cobrança é indevida. A parte 

requerida em sua peça contestatória sustenta que os argumentos 

dispensados pela parte requerente, não é provido de qualquer razão em 

sua pretensão, eis que se trata de um débito totalmente devido, onde a 

parte requerida agiu no exercício regular de seu direito, bem como que a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica se pautou no entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, acostou aos autos o Termo de 

Ocorrência de Inspeção - TOI (ID n. 28215655), onde se verificou que o 

medidor da residência encontrava-se com uma “ligação invertida” o que 

acarretava no registro menor do consumo de energia da unidade. Salienta, 

por fim, que foi promovida a recuperação de consumo perante a referida 

UC, conforme previsão da Resolução n.º 414/2010. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a parte reclamante provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Pois bem, ficou caracterizado pelo TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada, que um terceiro 

identificado como primo da Reclamante estava presente e recusou a 

assinatura do termo, bem como que uma via foi deixada no local. Além 

disso, o TOI está devidamente acompanhado do laudo fotográfico, 

demonstrando, assim, a irregularidade apontada. É possível observar 

também no histórico de contas da parte Reclamante que houve um 

aumento considerável no consumo de energia elétrica após a 

regularização da Unidade Consumidora (ID n. 25795175 e n. 28215653). 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA 

DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI 

COMPROVAM A IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do 

medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção de n.415822, foi apurado que a unidade consumidora estava 

ligada com inversão de fase no borne do medidor, ocasionando o não 

registro do consumo ocorrido. Verifico ainda que a pessoa de nome 

“Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação necessária tais como 

carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a apuração do TOI: 

Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Liége Machado da 

Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, ausente o ato ilícito, não há 

que se falar em dano moral. Esta Turma Recursal, tem acolhido o registro 

fotográfico, quando acompanhado de TOI devidamente assinado pelo 

Consumidor ou de um morador. Não havendo que se falar em provas 

produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura emitida a título de 

recuperação de consumo devida, não pode ser desconsiderada diante 

das provas carreadas aos autos¸ registrando ainda que, no caso em tela 

ocorreu até mesmo a notificação da realização da inspeção, fato que não 

foi rebatido e nem sequer traçada uma linha sequer sobre o mesmo. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. Compulsando os autos e as provas 

produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da 

Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, 

ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, 

§§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. 

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 392957320148110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 528 de 579



14/06/2017) Desta feita, a parte requerida comprovou suficientemente a 

irregularidade constatada, o que estava provocando uma medição a menor 

na unidade consumidora, ocasionando tal situação a recuperação de 

consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto as normas da 

ANEEL. Ademais, cumpre registrar que foi constatado uma inversão da 

ligação e não irregularidades na medição do consumo, conforme fotos 

apresentadas, não havendo, deste modo, que se falar em realização de 

perícia no medidor pelo órgão responsável. De tal sorte que a Requerida 

não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não atender às 

expectativas da parte requerente. Como se vê, trata-se de cobrança 

devida, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito 

ou indenização por danos morais. Ademais, cabe registar que a própria 

Autora comprovou nos autos que tinha conhecimento dos débitos em 

aberto, bem como da possibilidade de suspensão do seu fornecimento de 

energia elétrica, uma vez que constou o aviso de débito na fatura com 

vencimento em 23/10/2019 (ID n. 25795164). Outrossim, não havendo 

prova do suposto ato ilícito, não vislumbro conduta irregular da reclamada, 

e sim o exercício regular de um direito. Assim, não sem propósito, como 

vem decidindo nossos Tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como REVOGO a liminar deferida no ID n. 25800961. 

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. Decisão sujeita à homologação do Meritíssimo Juiz de Direito, 

ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 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 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: 1015489-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (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: 

1015489-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILSON FERREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A Reclamante alegou na petição 

inicial que não concorda com o valor de R$ 413,22 com vencimento 

21/10/2019 referente ao consumo de seu energia elétrica . A Reclamante 

ingressou com a presente demanda almejando o reajuste de suas faturas, 

bem como, a condenação da Concessionária ao pagamento de uma 

indenização a título de danos morais. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou a regularidade do débito debatido nos autos, pois o 

faturamento decorreu do efetivo consumo de energia pela Reclamante, 

não havendo nenhuma irregularidade ou abusividade. A concessionária 

Ré teceu algumas considerações acerca dos fatores que podem ensejar 

um aumento no consumo de energia, bem como, sobre a presunção de 

legalidade de seus atos e ainda, que inexistem os requisitos necessários à 

reparação por danos morais. Com amparo nos argumentos acima citados, 

a Reclamada pugnou pela improcedência da ação. Oportuno registrar 

inicialmente que, consoante entendimento que vem sendo perfilhado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar toda a 

matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um motivo 

suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. 

EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 

585). Ademais, consigna-se que o posicionamento supracitado vem sendo 

adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode 

ser verificado na decisão colegiada que, por analogia, segue transcrita: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Pois 

bem, após analisar as manifestações apresentadas pelos litigantes, bem 

como, atento ao conjunto probatório produzido nos presentes autos, 

entendo que subsiste um obstáculo intransponível que impede este juízo 

de enfrentar o mérito da lide, qual seja, a necessidade de ser realizada 

uma prova de cunho pericial. Da exegese dos fatos apresentados pela 

Reclamante, concatenados aos demais documentos colacionados ao 

presente processo, tenho como incontroverso de que os valores 

cobrados nas faturas correspondentes, realmente destoam dos meses 

anteriores (o que pode ser facilmente verificado no “Histórico de Contas” 

anexo à contestação. No entanto, a princípio, os valores cobrados nas 

famigeradas faturas estão compatíveis com o consumo da energia aferido 

na Unidade Consumidora, o qual, após simples comparação com as 

informações registradas no mencionado “Histórico de Contas do Cliente”, 

igualmente revelou ser superior aos registros de consumo das contas 

anteriores existentes em nome da Reclamante. A meu ver, a fim de 

conferir ao juízo uma maior segurança para o exercício da jurisdição no 

caso concreto e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser 

injustamente penalizada, entendo que se revela necessária a produção de 

uma prova de cunho pericial, não só no medidor de energia, como também, 

em todas as instalações elétricas existentes no imóvel da Demandante. 

Oportuno consignar que, as providências acima mencionadas não se 

tratam de meras provas técnicas, mas sim, de provas complexas, pois, 

deve-se apurar a eventual falha no medidor de consumo instalado na 

Unidade Consumidora, bem como, aferir cada um dos aparelhos existentes 

na localidade e ainda, tomadas, quadro de energia e demais instalações 

elétricas, no intuito de atestar se o consumo indicado nas faturas 

objurgadas realmente corresponde à efetiva utilização da energia pela 

Reclamante. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º 

da Lei nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas sim o objeto da prova, consoante 

orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE, abaixo destacado: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.”. (Destaquei). Destarte, 

conforme mencionado alhures, a fim de evitar eventual prejuízo à ambos 

os litigantes, mostra-se imprescindível a realização de uma prova pericial 

que, por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis para apreciação do feito, impondo o reconhecimento (ex 

officio) da extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. 

Acerca do tema, cumpre transcrever, por analogia, jurisprudência: 

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DE TENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÍVEL 

PRECÁRIO DE TENSÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO 

DA PERSISTÊNCIA DO DEFICIENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA, O QUE 

REVELA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A INCOMPETÊNCIA DESTE 
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JUIZADO ESPECIAL PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (...) . 

Assim, haja vista a necessidade de prova pericial para elucidação dos 

fatos alegados, deve ser julgado extinto o processo em razão da 

complexidade da matéria trazida aos autos, tornando-a incompatível com a 

sistemática do Juizado Especial Cível. Ademais, o fato da unidade vizinha 

do recorrente ter alegado os mesmos problemas, conforme depoimento do 

vizinho do autor, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a necessidade 

de realização de perícia a fim de se obter com certeza a existência, e, 

sobretudo, a causa da deficiência da prestação do serviço. Assim, deve 

ser julgado extinto, de ofício, o processo, em razão da complexidade da 

matéria trazida aos autos, sendo o rito do JEC incompatível consoante o 

disposto no art. 3º da Lei 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EX OFFICIO. (Recurso Cível Nº 

71005171236, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 23/04/2015).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante 

do exposto, por reconhecer a complexidade da causa pela necessidade 

de realização de uma prova pericial no medidor de consumo, bem como, 

nos demais aparelhos e instalações elétricas existentes na Unidade 

Consumidora cadastrada em nome da Demandante, 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, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I.Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido nos art. 3º, caput, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95. II. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: 

1014991-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIELZO CATTANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante alegou na petição 

inicial que não concorda com os valores referente ao consumo de seu 

energia elétrica a partir do mês de Setembro/2019. Ingressou com a 

presente demanda almejando o reajuste de suas faturas, bem como, a 

condenação da Concessionária ao pagamento de uma indenização a título 

de danos morais. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou a 

regularidade do débito debatido nos autos, pois o faturamento decorreu do 

efetivo consumo de energia pela Reclamante, não havendo nenhuma 

irregularidade ou abusividade. A concessionária Ré teceu algumas 

considerações acerca dos fatores que podem ensejar um aumento no 

consumo de energia, bem como, sobre a presunção de legalidade de seus 

atos e ainda, que inexistem os requisitos necessários à reparação por 

danos morais. Com amparo nos argumentos acima citados, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da ação. Oportuno registrar inicialmente que, 

consoante entendimento que vem sendo perfilhado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada 

pelos litigantes, quando já tiver encontrado um motivo suficiente para 

respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, 

consigna-se que o posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos 

respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

decisão colegiada que, por analogia, segue transcrita: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Pois bem, após analisar 

as manifestações apresentadas pelos litigantes, bem como, atento ao 

conjunto probatório produzido nos presentes autos, entendo que subsiste 

um obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da 

lide, qual seja, a necessidade de ser realizada uma prova de cunho 

pericial. Da exegese dos fatos apresentados pela Reclamante, 

concatenados aos demais documentos colacionados ao presente 

processo, tenho como incontroverso de que os valores cobrados nas 

faturas correspondentes, realmente destoam dos meses anteriores (o que 

pode ser facilmente verificado no “Histórico de Contas” anexo à 

contestação. No entanto, a princípio, os valores cobrados nas 

famigeradas faturas estão compatíveis com o consumo da energia aferido 

na Unidade Consumidora, o qual, após simples comparação com as 

informações registradas no mencionado “Histórico de Contas do Cliente”, 

igualmente revelou ser superior aos registros de consumo das contas 

anteriores existentes em nome da Reclamante. A meu ver, a fim de 

conferir ao juízo uma maior segurança para o exercício da jurisdição no 

caso concreto e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser 

injustamente penalizada, entendo que se revela necessária a produção de 

uma prova de cunho pericial, não só no medidor de energia, como também, 

em todas as instalações elétricas existentes no imóvel da Demandante. 

Oportuno consignar que, as providências acima mencionadas não se 

tratam de meras provas técnicas, mas sim, de provas complexas, pois, 

deve-se apurar a eventual falha no medidor de consumo instalado na 

Unidade Consumidora, bem como, aferir cada um dos aparelhos existentes 

na localidade e ainda, tomadas, quadro de energia e demais instalações 

elétricas, no intuito de atestar se o consumo indicado nas faturas 

objurgadas realmente corresponde à efetiva utilização da energia pela 

Reclamante. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º 

da Lei nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas sim o objeto da prova, consoante 

orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE, abaixo destacado: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.”. (Destaquei). Destarte, 

conforme mencionado alhures, a fim de evitar eventual prejuízo à ambos 

os litigantes, mostra-se imprescindível a realização de uma prova pericial 

que, por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis para apreciação do feito, impondo o reconhecimento (ex 

officio) da extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. 

Acerca do tema, cumpre transcrever, por analogia, jurisprudência: 

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DE TENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÍVEL 

PRECÁRIO DE TENSÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO 

DA PERSISTÊNCIA DO DEFICIENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA, O QUE 

REVELA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUIZADO ESPECIAL PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (...) . 

Assim, haja vista a necessidade de prova pericial para elucidação dos 
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fatos alegados, deve ser julgado extinto o processo em razão da 

complexidade da matéria trazida aos autos, tornando-a incompatível com a 

sistemática do Juizado Especial Cível. Ademais, o fato da unidade vizinha 

do recorrente ter alegado os mesmos problemas, conforme depoimento do 

vizinho do autor, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a necessidade 

de realização de perícia a fim de se obter com certeza a existência, e, 

sobretudo, a causa da deficiência da prestação do serviço. Assim, deve 

ser julgado extinto, de ofício, o processo, em razão da complexidade da 

matéria trazida aos autos, sendo o rito do JEC incompatível consoante o 

disposto no art. 3º da Lei 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EX OFFICIO. (Recurso Cível Nº 

71005171236, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 23/04/2015).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante 

do exposto, por reconhecer a complexidade da causa pela necessidade 

de realização de uma prova pericial no medidor de consumo, bem como, 

nos demais aparelhos e instalações elétricas existentes na Unidade 

Consumidora cadastrada em nome da Demandante, 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, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I.Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido nos art. 3º, caput, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95. II. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(REQUERIDO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015414-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REINALDO DE ARRUDA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENONAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 
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de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 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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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016134-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Apenas registro que a parte Reclamada apresentou contestação 

no prazo legal. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura da Unidade Consumidora n°. 2592505-8 e 

que fora surpreendido com uma conta no valor de R$ 2.974,67 que não 

concorda. Sendo que a ré realizou o corte de fornecimento de energia 

elétrica na residência do autor. Requer a inexigibilidade do débito, bem 

como indenização por dano moral. A pretensão é procedente. Para que a 

Ré tivesse razão na pretensão, deveria demonstrar que agiu nos exatos 

termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ou seja, se pretendia a 

recuperação de receita (dita de consumo) deveria proceder na forma 

prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o 

que está consignado no § 1º, I e §§2º e 3º, inciso II do mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor 

ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. No caso, não consta nos 

autos o TOI assinado pela parte autora, também não veio aos autos fotos 

da vistoria realizada pela ré. A omissão em obedecer as regras da 

Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Logo, não se pode referendar o procedimento levado a 

efeito pela Reclamada. Para que seja feita a cobrança do consumo 

pretérito e sua devida recuperação é necessário que a Reclamada atenda 

as exigências do regulamento da ANEEL. A discrepância da quantidade de 

energia elétrica faturada com as que vinham sendo cobradas nos outros 

meses deixam aflorar as inconsistências no agir da demandada, 

traduzindo-se em conduta abusiva porque se constituem em exigência de 

valores que advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma 

prescrita na legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão 

ao trazer-lhe insegurança quanto a suspensão de um serviço público 

essencial, como ocorreu no caso em tela, ensejando direito à reparação 

por dano extrapatrimonial. Dessa forma, é pertinente acolher o pedido de 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 2.974,67 (dois mil 

novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). 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 cobrou pelo consumo de maneira totalmente 

desproporcional aos meses anteriores, forçando o Reclamante a procurar 

as vias judiciais, inclusive tendo seu fornecimento suspenso. Assim, é 

pertinente acolher o pedido de indenização por danos morais, ante os 

transtornos ocasionados pela Reclamada. 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 parte Reclamada é empresa grande porte. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para a) Declarar a inexistência do débito de 

R$ 2.974,67 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e 

sete centavos), referente a fatura discutida nos autos; b) Condenar a 

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

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 
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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: 1015293-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS - AVIANCA (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: 

1015293-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS - AVIANCA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Registro que a Reclamada apesar de ter sido devidamente citada/intimada 

(ID n. 26113278), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da 

revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. 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 Reclamante pretende ver a Reclamada condenada ao pagamento 

de indenização por danos materiais e morais, por defeituosa prestação de 

serviços. Alega a Autora que adquiriu passagens aéreas junto a 

Reclamada para embarque no dia 19/12/2018 e retorno no dia 06/01/2019 

pelo valor de R$ 884,42 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos). Afirma que por motivos particulares não embarcou no voo 

contratado, porém seu contrato previa a possibilidade de remarcação. 

Argumenta que ao solicitar a remarcação da passagem em janeiro/2019 

recebeu a informação de que a empresa Ré não operava mais no 

aeroporto de Cuiabá, razão pela qual optou pelo cancelamento da 

passagem, todavia, a Reclamada teria informado que apenas reembolsaria 

as taxas de embarque. Com efeito, cabia à Reclamada rechaçar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial, entretanto, novamente 

quedou-se revel, pois deixou de apresentar Contestação. A revelia eleva 

a versão factual trazida pelo Reclamante a foros de verdade formal ou 

processual e, repito, não resultando da convicção deste julgador o 

contrário, dou por certo que houve falha na prestação de serviço da 

Reclamada, ao passo em que não procedeu a restituição do valor pago 

nos termos da legislação vigente. Por outro lado, parte Autora pugna pelo 

ressarcimento integral do valor pago pelas passagens, no entanto, 

conforme afirmado pela mesma, o cancelamento ocorreu por sua própria 

vontade, pois teria desistido de embarcar por questões pessoais, além 

disso não demonstrou nos autos que tenha informado a desistência do 

embarque com antecedência. No presente caso, em razão da revelia da 

Reclamada e a ausência do contrato firmado entre as partes, cumpre 

analisar os fatos de acordo com art. 740 do Código Civil, que prevê a 

possibilidade do transportador reter até cinco por cento do valor, vejamos: 

“Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte 

antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da 

passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de 

ser renegociada. §2º Não terá direito ao reembolso do valor da passagem 

o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi 

transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do 

bilhete não utilizado. §3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o 

transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser 

restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.” (destaquei). Não 

se pode, diante disso, fugir à conclusão de que é legítima e justa a 

devolução dos valores pagos, com retenção de multa a fim de ressarcir a 

Reclamada dos custos administrativos da rescisão contratual. Assim, 

deve a Reclamada proceder com a restituição do valor pago pela Autora 

de R$ 884,42 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), sendo que, desse valor a empresa Reclamada deverá reter o 

equivalente a 5% (cinco por cento) a título de multa compensatória. Quanto 

aos danos morais, é pacifico o entendimento que o mero desacerto 

contratual não gera dano moral por não configurar ofensa a qualquer dos 

direitos da personalidade, ou seja, à vida, à integridade física, à honra, ao 

nome, à imagem, à intimidade, à vida privada. Além disso, cabe reforçar 

que a desistência no embarque programado ocorreu por livre vontade da 

parte Autora, sendo que a mesma não comprovou a solicitação de 

remarcação ou desistência antes da data programada para a viagem. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a 

parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, no 

montante de R$ 840,20 (oitocentos e quarenta reais e vinte centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir dessa data, e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012751-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALMEIDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 533 de 579



HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/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: 

1012751-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JESSICA ALMEIDA XAVIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016484-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-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: 

1016484-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELY FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da 

Reclamada, ao argumento de defeituosa prestação de serviço. Alega a 

Autora que foi até a agencia da Reclamada, oportunidade em que teria 

deixado seu celular na caixa para entrar pela porta giratória, sendo que ao 

terminar seu atendimento teria dado a falta do aparelho, momento em que 

teria sido informada que terceiros teriam furtado o aparelho na caixa. 

Desse modo, pugna pela condenação da Ré em danos materiais e morais. 

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 não ser responsável pela segurança fora das dependência da 

agencia. A 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, a parte Autora 

limita-se em alegar de que teria um celular Samsung Prime e que o mesmo 

teria sido furtado na caixa de acrílico existente ao lado da porta giratória 

na agencia da Reclamada. Compulsando os autos, observo que a Autora 

não acostou aos autos qualquer nota fiscal para comprovar a existência e 

propriedade do aparelho celular, muito menos a senha de atendimento 

junto a agencia informada ou qualquer outra prova capaz de indicar que 

esteve presente na agencia e de que esqueceu algum pertence, além dele 

ter sido furtado. Ademais, a simples existência de Boletim de Ocorrência 

não tem o poder de comprovar os fatos narrados pela parte Autora por 

tratar-se de um documento unilateral. 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 existência do aparelho celular, bem como que a autora estava presente 

na agencia da Reclamada. Cabe destacar ainda acerca do tema o 

entendimento jurisprudencial: INDENIZATÓRIA. FURTO NO INTERIOR DE 

AGÊNCIA BANCÂRIA. CELULAR ESQUECIDO EM COMPARTIMENTO 

ANEXO À PORTA GIRATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO. PROVA MÍNIMA 

INEXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Ação proposta pela recorrida 

com o fito de ser reparada e compensada por conta do furto do celular 

que esqueceu na gaveta de acrílico localizada na lateral da porta giratória 

que dá acesso à agência da apelante. 1. A autora demonstrou ser cliente 

da ré e proprietária de um celular, mas não apresentou qualquer evidência 

de que deixara realmente algum pertence no compartimento de acrílico 

mencionado para atravessar a porta giratória. Sendo essa a situação a 

partir da qual, na sua ótica, teria surgido o direito de indenização pela 

alardeada prestação defeituosa do serviço, cumpria-lhe fazer prova 

mínima acerca de tal fato, segundo a compreensão desta Corte, refletida 

no verbete sumular nº 330. 2. O boletim de ocorrência apresentado 

registra apenas o relato unilateral e resumido prestado pela autora em 

sede policial. Por conta da sua natureza informativa, não tem o condão de 

comprovar os fatos da maneira como narrados. 3. Sem a demonstração 

do fato constitutivo do direito brandido, a improcedência de todos os 

pleitos deduzidos se impõe. Recurso provido. (TJRJ – Apelação nº 

0258477-34.2017.8.19.0001 - Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO - 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 16/04/2019 - Data de 

Publicação: 24/04/2019). Destaquei. 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. 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: 1013012-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1013012-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLINGTON DA SILVA 

SANTANA 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. Alega a parte requerente que no processo 

n. 8012826 -06.2018.811.0002, por ela intentado em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões, foi declarada a inexigibilidade do débito (R$ 598,68, 

lavrado em 25/10/2016) e determinado a exclusão do registro como feito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 535 de 579



em seu nome_; já que indevido _; contando com sentença transitada em 

julgado, mas a reclamada mantém até os dias atuais a restrição que já foi 

objeto de decisão. Por tal motivo, interpôs a presente demanda, pleiteando 

novamente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Pois bem, o débito discutido naqueles autos é diverso do 

agora apresentado. Assim, não há que falar em manutenção indevida de 

restrição. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada, no valor de R$ 

150,15, com data de inclusão 28/10/2016, sobre o qual subsiste o pedido 

da parte reclamante em busca da declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. A parte reclamada contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é diverso, e nesse ponto está com 

razão. Aduz que a parte autora age de má-fé, pois depois de mais de 03 

(três anos) vem a parte reclamar de fato que já conhecia. Pois bem, em 

que pese restar incontroverso que as negativações discutidas nas 02 

(duas) ações, se tratam de débitos distintos e que ambas foram efetuadas 

no ano de 2016, isso por si só, não comprova que aquela época a parte já 

tinha conhecimento do débito ora discutido. Destarte, a parte reclamada 

tenha 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. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, e nem cópia da gravação da contratação, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 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). Quanto à litigância de má-fé por parte da 

Reclamante, tenho pela sua não ocorrência, uma vez que não 

demonstrada a sua incidência nos autos. 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 

(26/10/2016). 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 n. 

9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016851-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NOEMIA ALVES AMARAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 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 
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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 (26/04/2019). 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 n. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

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: 1012248-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012248-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO FRANCISCO DE 

CAMPOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

Relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. A parte Requerente pretende ver a parte Requerida 

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 desconhecer os 

débitos junto a Ré, nada justificando o encaminhamento do seu nome e 

CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão 

reparatória, a parte Requerida afirma que o débito existe, decorrendo de 

legítima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

parte Requerente aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito, diante da inadimplência da parte Autora. De 

início cabe destacar que a presente lide se aplica o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda reside na 

origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente nega, em 

sua demanda a existência de relação jurídica com a parte Requerida; 

portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que originou o 

débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância aos arts. 6º, 

VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos. No presente 

caso, ressai dos autos que a parte Requerida demonstrou que a 

contratação se deu através de plataforma eletrônica (aplicativos), na qual 

há possibilidade de contratação 100% digital, via telefone celular. Ainda 

que tal prova seja unilateral, e por si só não se mostra apta a servir como 

prova, aliado a outras provas trazidas nos autos, é perfeitamente viável a 

corroborar a versão trazida pela defesa. O endereço atribuído à parte 

Requerente nos dados cadastrais da Requerida é idêntico a um dos 

endereços declinado por aquela em sua petição inicial no extrato de 

negativação. A partir disso ficou comprovado que, de fato, a parte Autora 

manteve relação jurídica com a fornecedora de serviços, rescindida por 

inadimplência. A inscrição em cadastro de restrição ao crédito ocorreu em 

virtude de ter a parte Autora cessado os pagamentos junto à Requerida. 

Portanto, o conjunto probatório contido nos autos permite concluir pela 

efetiva disponibilização dos serviços, regularidade do débito e das 

inscrições ora discutidas. O vertiginoso crescimento do número de 

cartões de crédito em circulação em nosso país ocorre devido à 

praticidade/informalidade fornecida aos associados sendo disponibilizado 

crédito mediante uma contraprestação futura, na qual se espera 

comportamento de boa-fé dos contratantes. Muitas vezes, como in casu, 

não é preciso nem assinar contrato, tudo é feito por telefone. Então, 

inverter o ônus da prova seria incumbir a parte Ré de prova diabólica, o 

que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. Sabemos que os 

contratos de cartão de crédito são de adesão. Mas, se de um lado o 

consumidor não pode ser lesado em função possíveis abusividades de 

cláusulas, não pode por outro o mesmo consumidor querer enriquecer 

ilicitamente às custas de outrem. Esta ação da parte Autora configura, sim, 

verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente pretende ser 

premiada com a condenação da parte Requerida em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a 

imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente ao cadastro dos órgãos de restrição ao crédito. Isto posto, 

por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil e julgo improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Requerida. 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 disponível no sítio DrCalc.net 
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(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: 1012398-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1012398-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACINTA FRANCISCA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Mérito 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 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 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. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia da gravação da contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do 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. No que concerne aos danos morais, em análise à 

declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRAS RESTRIÇÕES, conforme demonstrado no corpo da contestação 

26940482, página 19, situação em que é aplicável a Súmula 385 do STJ, 

pois demonstram negativações anteriores a discutida nesses autos, cujos 

regsitros continuam ativos e não se tem notícia de ilegitimidade. Não pode 

se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os 

noticiados no extrato dos órgãos de restrição ao crédito. Assim, não há o 

que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por 

dano moral. 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. 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 e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 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 

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 CÍVEL

Processo Número: 1014796-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LAVORATTI MAGALHAES OAB - MT24721/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014796-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA 

COSTA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA 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. Diz a parte reclamante que adquiriu cota de grupo de 

consórcio, do qual pagou 18 parcelas, desistiu do grupo, foi restituído, 

mas discorda de cobrança de multa contratual que lhe foi imposta. Pleiteia 

a devolução em dobro de valores, c/c pedido de compensação por danos 

imateriais. A reclamada por sua vez, pugna pela improcedência da 

demanda alegando que cumpriu as cláusulas contratuais não havendo 

falar em ato ilícito pelo desconto. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. É incontroverso o pagamento parcial das parcelas 

e a ruptura do contrato. Não há que se falar em compensação por dano 

moral. O descumprimento contratual, caracterizado pela não restituição de 
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valores, por si só, não é causa ensejadora de indenização por dano moral, 

prescindindo de provas da lesão a direito personalíssimo, o que não ficou 

demonstrado nos autos 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. No entanto é certo que a repetição é devida, porém, não em dobro, 

como requerido, pois não restou comprovada má-fé da requerida, mas nos 

seguintes termos: Da multa penal Na espécie, incabível a aplicação da 

cláusula penal por desistência, pois sua incidência somente é devida 

mediante a comprovação de prejuízo ao grupo em razão da desistência, 

Isso porque se trata de consórcio de longa duração, em que houve o 

pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço, possível a 

substituição do consorciado. Como a requerida não demonstrou nos autos 

qualquer prejuízo efetivo ao grupo em razão da desistência, não poderá 

haver o desconto da cláusula penal. Esse é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA 

DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL.NECESSIDADE DE 

PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. 

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar 

dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos 

causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do 

prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 

871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, concluiu que a desistência do agravado 

não trouxe prejuízo ao grupo consorcial. A modificação de tal 

entendimento lançado no v.acórdão recorrido, como ora perseguido, 

demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). Da correção 

monetária e juros Com efeito, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, 

passa a ser devido ao desistente a restituição das parcelas pagas, com 

juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência 

do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A 

restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer 

em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do 

grupo a que estiver vinculado o participante, devendo incidir a partir daí 

juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

26/05/2011). Grifou-se. Por fim, a correção monetária deve ser aplicada a 

partir do pagamento “a menor” da restituição das parcelas pagas. Ante o 

exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

determinar que a empresa ré restitua o valor descontado a título de multa 

contratual, no montante de R$ 7.170,72 (sete mil, cento e setenta reais e 

setenta e dois centavos), com juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

31º dia do encerramento do grupo e com correção monetária -INPC- a 

partir do prejuízo. Sem custas e honorários, por força do art. 55, parte 

inicial, da Lei n. 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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: 1010103-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1010103-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA MONTEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. 1. Relatório: 

Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Pois bem, o autor afirma que contratou em dezembro/2018, da empresa ré 

um plano de internet, pelo período de 12 meses, mediante o pagamento no 

valor mensal de R$ 100,00 (cento reais); mas que o serviço foi 

interrompido, no mês de fevereiro/2019. Entremetes, alega que a ré não 

cumpriu o avençado, pois interrompeu o acesso a internet, diante de que o 

autor salienta ter buscado o cancelamento do citado serviço, uma vez que 

em sua concepção a ré não havia cumprido os termos do contrato, mas a 

empresa ré cobrou-lhe taxa de cancelamento, razão pela qual pleiteia a 

rescisão do citado contrato, com a devolução de valores pagos, bem 

como pleiteia compensação por danos de ordem moral. A ré, em sua 

contestação, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que 

forneceu o serviço nos exatos termos contratados. Por fim salienta que a 

conduta narrada pelo autor denota mero aborrecimento por ter natureza 

jurídica de inadimplemento contratual, portanto impassível de gerar danos 

de ordem moral. Em que pese as alegações da autora, reputo 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, por consequência, deve 

prevalecer a versão dada pela parte ré. Explico. Embora o autor afirme ter 

a parte ré descumprido com o plano contratado, tais afirmações vão de 

encontro com as faturas trazidas com a inicial e os prints de tela em 

contestação, que atestam que a contratação de sinal de internet, não se 

deu forma ilimitada. Por tal motivo, o serviço de internet contratado era 

interrompido após o consumo da franquia. De igual modo, as próprias 

faturas trazidas pelo autor comprovam que havia o consumo total da 

franquia contratada, razão pela qual entendo que a ré não praticou 

qualquer ato ilícito no presente caso. Por fim, cumpre consignar que a 

cláusula de fidelidade é devida nos contratos em que haja benefício ao 
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consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE 

TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. LEGALIDADE. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. Inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, 

porquanto as questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e 

adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e 

fundamentação compatível. 2. A cláusula de fidelização, em contrato de 

telefonia, é legítima, na medida em que o assinante, em contrapartida, 

recebe benefícios, bem como em face da necessidade de garantir um 

retorno mínimo em relação aos gastos realizados 3. "É possível a 

intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por 

dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão 

recorrido se mostre irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no 

caso concreto" (AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 

10.09.2007). 4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 5 AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 

1204952/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012) No mesmo sentido 

entende a Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO EM CONTRATO. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO. MULTA DEVIDA. 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. A multa de fidelização 

expressamente prevista em contrato somente é reputada indevida quando 

há justa causa para rescisão do contrato, o que não ocorre no caso dos 

autos. [...] Inicialmente, registro que não se considera abusiva a cláusula 

de fidelização, cuja legalidade está intimamente enleada aos benefícios 

que o consumidor aufere quando da contratação. No caso em apreço, o 

contrato firmado entre as partes, que foi juntado pela requerente na inicial 

e novamente apresentado nas razões recursais, revela que a fidelização 

foi expressamente contratada. A multa somente é reputada indevida 

quando há justa causa para rescisão do contrato, o que não ocorre no 

caso dos autos, conforme se verifica nas alegações postas na inicial: A 

requerente, portanto, estava ciente da cláusula de fidelidade e ainda assim 

optou por rescindir o contrato sem que tivesse justa causa para tanto. 

Destarte, devido débito que motivou a negativação. Ante o exposto, dou 

provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o 

pedido inicial. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

373329320158110001/2015, ,Turma Recursal Única, Julgado em 

06/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (grifo nosso). Não é outra a 

situação nos presentes autos, assim, é lícita e devida a multa pelo 

cancelamento antecipado do plano. Por tais motivos, são improcedentes 

os pedidos contidos na peça exordial. Dispositivo: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito. 

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 n. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 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: 1012120-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA CHIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012120-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA 

CHIMENES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio, faturas e relatório de chamadas (ID 

n. 28021692, n. 28020888 e n. 28020889). A gravação é oriunda de 

contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na 

citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, que era o de 

oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, 

confirmando todos os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, 

entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa 

Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante consentiu com a 

adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu nome completo, 

informou seu CPF e o nome completo da genitora, bem como confirmou a 

data de nascimento. Destaco que tais informações foram prestadas de 

forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era o 

autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, deste 

modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o entendimento 

da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 
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inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014191-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que resta 

disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação (ID nº 28542886), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. 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, 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 no ID nº 24675388 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito e, mesmo intimado, o Autor não juntou o 

extrato oficial, razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. 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 acostou o extrato dos Correios – ECT (ID 

n. 25619604) no qual é possível observar a existência de um protesto no 

nome do Autor, todavia, também não consta a data da inclusão, mas 

apenas do vencimento (O EXTRATO OFICIAL CERTAMENTE, 

EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA 

MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento 

indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais 

deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da 

restrição aqui discutida. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017004-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CAMPOS FELFILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017004-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEVAIR CAMPOS FELFILI 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de falha na prestação de 

serviço. Afirma que adquiriu uma maquina de cartão de crédito da Ré, 

todavia, não conseguiu cadastrar a sua conta bancária do Banco Sicredi, 

sendo orientado a abrir uma conta no Banco Itaú, no entanto, mesmo 

assim, não conseguiu realizar o cadastro da conta corrente. Alega que a 

Reclamada informou que o aparelho poderia estar desconfigurado, mas 

mesmo após reclamação junto ao PROCON, até o momento não foi 

realizada a troca da maquina. Desse modo, requer a condenação da Ré na 

devolução do valor pago pela maquina, em dobro, e indenização por danos 

morais. 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 ausência de ato ilícito, 

haja vista que não há qualquer defeito na prestação de serviço.. A parte 

Reclamante apresentou impugnação à Contestação. Pois bem. Analisando 

o conjunto probatório dos autos, observo que a parte autora adquiriu a 

maquina de cartão no dia 22/03/2019 (id n. 25938690), sendo a mesma 

data alegada pela Ré como filiação. Todavia, muito embora a parte 

Reclamada alegue ausência de ato ilícito, observo que a Reclamação no 

PROCON foi aberta em 20/05/2019, oportunidade em que o Reclamante já 

alegava o defeito na maquina por não conseguir realizar o cadastro da 

conta corrente. Ademais, apesar da Ré afirmar que a conta corrente foi 

devidamente cadastrada, conforme tela sistêmica apresentada na defesa, 

consta a informação “DATA ABERT” em 02/08/2019. Assim, não tendo a 

parte Ré comprovado quando teria ocorrido o cadastro da conta corrente 

do Autor, aliado a informação abertura em 02/08/2019 em sua tela 

sistêmica, entendo pela falha na prestação de serviço da empresa 

Reclamada, pois competia a mesma apresentar aos autos as 

comprovações de cadastro da conta corrente (data) e utilização da 

maquina. Deste modo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da empresa reclamada, razão pela qual deve a mesma ser 

compelida a indenizar a parte autora pelos transtornos causados. Logo, a 

parte Reclamada deve ser compelida a restituir a Demandante o valor pago 

pela maquina de R$ 476,58 (quatrocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), sendo que a restituição deve ocorrer na forma 

simples, pois o fato em litigio não se enquadra na hipótese do art. 42, 

paragrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 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 por diversas vezes solucionar 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. 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. Condenar a Reclamada a restituir a 

Reclamante o valor de R$ 476,58 (quatrocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos) a titulo de danos materiais, na forma simples. 

Valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, e; 2. 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. Desde já, fica autorizado que a Reclamada 

providencie a coleta da maquina de cartão de crédito, objeto da presente 

lide, com o Reclamante. Faço isso como forma de evitar enriquecimento 

ilícito. 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 
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condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016371-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/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: 

1016371-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM LUCIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que 

resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação (ID nº 27599839), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. A Reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Também alegou em preliminar a conexão entre a presente demanda e os 

processos n. 1016499-92.2019.8.11.0002 e 016601-17.2019.8.11.0002, 

todavia, rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que naqueles 

processos não constam petição inicial ou qualquer informação sobre o 

litigio, não sendo possível afirmar a existência de qualquer elemento para 

reunião dos processos. Indefiro também as demais preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. 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 NÃO 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 tela sistêmica, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. 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 25443193 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 (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a 

data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 
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necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010560-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (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: 

1010560-34.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CONSTRUCENTER 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 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. 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 Autora pleiteia ação de cobrança no valor de R$ 

23.087,39 (vinte e três mil e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), 

alega que a ré não realizou os pagamentos conforme combinado. 

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 os débitos 

ensejadores da cobrança foram pagos, juntando com a contestação os 

comprovantes de pagamento de transferências realizados na conta 

corrente da parte autora. IDs 24520723; 24520724; 24520725. Inclusive, 

em sede de impugnação, a autora confessa que os pagamentos foram 

realizados: “Antes de adentar no cerne da defesa da empresa Requerida, 

e visando a boa - fé processual, a empresa Requerente reconhece os 

pagamentos alegados e realizados pela empresa Requerida, no valor de 

R$ 11.404,79 reais”. (Num. 24716480 - Pág. 3). Grifo nosso. Uma vez 

comprovado o pagamento dos débitos pela Ré, entendendo pela quitação 

dos valores pleiteados. Sendo assim, diante de tão robusta prova, a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da Reclamante. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da ação. Já em relação ao pedido contraposto e a 

repetição de indébito realizado pela Ré, entendo indevidos, pois a ré não 

pagou qualquer valor em excesso, e sim, pagou somente a dívida junto a 

empresa autora. Além do que, pelo simples fato da empresa autora pleitear 

ação judicial de dívida já paga, não é hipótese do Parágrafo único do art. 

42 do CDC: “Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” Grifo meu. Trata-se de litigância de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao qual condeno a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$300,00 

( trezentos reais) art. 55 da Lei n. 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada do pagamento da ação de cobrança, e, 

Ainda, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$300,00 ( trezentos reais) art. 55 da Lei n. 

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 n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 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: 1009510-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. J. P. D. S. (REQUERENTE)

L. F. J. P. D. S. (REQUERENTE)

EWERTON AUGUSTO PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSEANE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON AUGUSTO PROCOPIO DA SILVA OAB - 689.369.401-63 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1009510-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EWERTON AUGUSTO 

PROCOPIO DA SILVA, ROSEANE DA SILVA JUNIOR, P. H. J. P. D. S., L. F. 

J. P. D. S. REPRESENTANTE: EWERTON AUGUSTO PROCOPIO DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, noticiaram em audiência de conciliação a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. (ID 

23720432). Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, opino pela HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surtam e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora 

celebrado, observando que foram preservados os interesses e vontade 

das partes e atendidas às formalidades legais. Em consequência, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 
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Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e 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 que, por sua vez, homologou a 

transação realizada pelas partes. II. Considerando que desta decisão não 

cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012544-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS COMPER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012544-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TAINA FERREIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: SUPERMERCADOS COMPER 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 (sejam 

documentais, testemunhais ou periciais) 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. A Reclamante alegou 

na petição inicial que, na data de 14/08/2019 (às 19h30min), diligenciou até 

o Reclamado, oportunidade em que estacionou o veículo “ONIX, placas 

OBE-6331”, nas dependências do estabelecimento Réu. A Autora relatou 

que após a realização das compras, guardou as mesmas em seu veiculo e 

retornou ao supermercado para utilizar o banheiro. Afirma que após deixar 

o estabelecimento da Ré notou a ausência de sua mochila e seus 

pertences que estavam embaixo do banco do seu veiculo. Alega que 

retornou na Reclamada, todavia não lhe foi fornecido as imagens das 

câmeras. Alegou ainda, que ao chegar em sua residência notou a 

ausência de dois aparelhos celulares que estavam no porta luvas do 

carro. Em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento pelos danos 

na esfera administrativa, pugna pela condenação da Reclamada em danos 

materiais e morais. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em sede de contestação, a Reclamada alega ausência do 

dever de indenizar, haja vista que a parte Autora não comprovou que os 

fatos tenham ocorrido em seu estabelecimento, pois apenas percebeu a 

ausência de seus pertences quando não estava mais no estabelecimento. 

Argumenta também a ausência de comprovação dos danos materiais, pois 

as notas fiscais apresentadas estão em nome de terceiros. Com amparo 

nos argumentos acima mencionados, o Reclamado postulou para que a 

ação fosse julgada improcedente. Primeiramente, consigno que, não 

obstante se trate de um direito básico conferido à pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova 

não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir a parte 

Reclamante de sua obrigação em apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (Artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão outrora formulado na 

exordial. Nesse sentido, segue abaixo transcrita, por analogia, uma 

jurisprudência do TJPE: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DE PROVAR 

MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS. PRECEDENTES DO TJPE. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. - Embora seja autorizada a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, este não pode ser desobrigado 

de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, de modo que, na 

ausência absoluta de indícios de efetiva ocorrência de falha na prestação 

do serviço, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os 

pedidos. - Precedentes do TJPE - Apelação Cível a que se nega 

provimento, à unanimidade. (TJ-PE - APL: 5104298 PE, Relator: Stênio José 

de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 27/02/2019).”. (Destaquei).”. (Destaquei). Após 

analisar as manifestações apresentadas pelas partes, bem como, todo o 

acervo documental produzido nos presentes autos, tenho que o direito 

não milita em favor das pretensões indenizatórias do Reclamante. In casu, 

subsistem indícios de que, na data de 14/08/2019, o Reclamante realmente 

compareceu no estabelecimento Reclamado, pois, apresentou a cópia de 

um cupom fiscal (demonstrando que foram adquiridos alguns produtos no 

supermercado). A própria Autora narrou na sua exordial que apenas 

percebeu a ausência da mochila quando não estava mais no 

estabelecimento da Reclamada, oportunidade em que teria retornado na Ré 

e depois ido até a delegacia, bem como, apenas após tais fatos, teria 

percebido em sua residência a ausência de dois aparelhos celulares. Além 

disso, cabe destacar que a Reclamante afirmou em sua inicial que guardou 

suas compras no veiculo e retornou para o supermercado Ré para utilizar 

o banheiro, sendo que em impugnação afirma a inexistência de sinais de 

arrombamento em virtude da pratica de furto com utilização de 

bloqueadores que impedem que o veiculo tranque. Ora, sabendo a 

Reclamante da existência de pertences caros dentro de seu veiculo, 

deveria ter tido a diligencia de não deixar sacolas a mostra no interior do 

veiculo (compras) e principalmente certificado que o veiculo estava 

devidamente trancado. Ao meu entender não é possível transferir a 

responsabilidade ao estabelecimento comercial por furto de objetos no 

interior do veiculo quando não houve qualquer arrombamento. Isso porque, 

não há como ser transferido ao estacionamento a responsabilidade por 

fiscalizar se todos os usuários que abrirem a porta de um veiculo são de 

fato o proprietário. Além disso, não é possível afirmar que tais furtos 

tenham ocorrido dentro do estabelecimento da Reclamada, pois a 

Reclamante afirma que apenas percebeu a ausência dos objetos quando 

já havia saído da Reclamada, ou seja, o furto pode ter ocorrido em local 

diverso, até porque, ao que parece, a própria Reclamante não percebeu 

que seu veiculo estava aberto, já que afirma que o furto ocorreu dentro da 

Reclamada. Assim, cabe destacar o entendimento da Turma Recursal: 

FURTO DE BEM DEIXADO NO INTERIOR DE VEÍCULO. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O 

requerente não apresentou indício de prova de que o bem supostamente 

furtado (notebook) estava dentro de seu veículo, pois a nota fiscal 

apresentada prova unicamente a propriedade do bem. 2. A experiência 

comum revela que mesmo quando o automóvel é deixado em 

estacionamento oferecido por lojas e restaurantes os bens de elevado 

valor não são deixados no banco do veículo, pois são notórios e 

previsíveis os riscos de furto e roubo. 3. Não se mostra razoável admitir, 

sem provas mínimas, que o recorrido tenha deixado bem de tão elevado 

valor (um notebook da marca Apple, pelo qual pagou R$ 5.448,00) dentro 

do veículo, no banco traseiro (e não no porta malas), confiando tão 

somente na segurança oferecida pelo estabelecimento comercial. 4. 

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na 

inicial. (TJMT – Recurso Inominado 0054449-68.2013.811.0001 – Relator 

Dr. Nelson Dorigatti – Julgado em 18/09/2015). Destaquei. Por tais razões, 

não há conduta ilícita da parte promovida e por consequência, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. 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 IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

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: 1014173-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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AFRA NONA MONTANO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (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: 

1014173-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AFRA NONA MONTANO 

MIRANDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 

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 indenização por dano moral e repetição de 

indébito, alega que comprou passagem aérea de ida e volta de Cuiabá 

para São Paulo, Ida dia 24/09/2019 e volta dia 01/10/2019. Sendo que 

adquiriu por R$30,00 (trinta reais) o assento 8D, ocorre que ao embarcar 

no voo de ida, a ré de forma unilateral, alterou o assento para 12E. e que 

diante disso, sofreu várias complicações, pois toma medicamento e que 

tem necessidade de ficar nas proximidades do banheiro, juntado laudos e 

receitas médicas. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que não há dever de indenizar, pois a tripulação pode 

reposicionar os passageiros observando a divisão dos assentos por 

classe, em razão da diferença de tarifa entre elas. E que foi solicitado à 

Autora que trocasse de assento, sendo reacomodada imediatamente em 

outro. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e material 

entende que a razão esta com a Reclamante. A verossimilhança reside 

nos elementos e circunstância que envolve a controvérsia a existência da 

emissão de passagens aéreas, com assento 8D, comprado previamente 

pela autora no valor de R$30,00 (trinta reais) ID Num. 24665735. E que 

autora não voo no assento adquirido previamente, utilizando o assento 

12E imposto pela ré (ID 24665734). A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 

Com efeito, a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser 

objetiva, responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

promovida. Registra-se que a autora logrou êxito em demonstrar que é 

portadora de artrite reumatoide, por isso a aquisição do assento adquirido 

previamente. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência 

de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que passam de mero 

aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, entendo adequada, a fixação da 

indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) Por fim, no que se refere ao 

pedido de restituição do valor em dobro, entendo que autora deve ser 

restituída de forma simples no valor de R$ 30,00 (trinta reais), pois não 

estamos diante da situação prevista Parágrafo único do art. 42 do CDC. 

Dispositivo: Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a reclamada a: 1) RESTITUIR a 

reclamante, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), de forma simples, de dano 

material, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e 

juros de mora de 1% a contar da citação. 2) PAGAR indenização por 

danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, 

contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 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 n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010183-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CLARA RAMOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-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: 

1010183-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDA CLARA RAMOS 

MOREIRA REQUERIDO: GISLENE RIBEIRO DOS SANTOS ARRUDA 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 
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apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, 

em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando 

a prova documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide 

ser julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, 

fato pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face da Reclamada, ao argumento de que teria 

adquirido da Ré por meio de contrato verbal, em maio de 2015, uma casa 

no bairro do Capão Grande no Município de Várzea Grande-MT pelo valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento de 50% à vista e o 

restante parcelado. Afirma que o negocio não foi concretizado e a 

Reclamada não teria restituído o valor pago. Realizada a audiência de 

conciliação a parte Reclamada ofertou acordo consistente no pagamento 

do valor cobrado, em parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no 

entanto, não foi aceito pela Reclamante. Em contestação a Ré afirma que 

houve a realização de contrato verbal para venda do direito do imóvel pelo 

valor alegado na inicial, bem como que a Autora deveria assumir as 

parcelas junto a construtora. Defende que em razão da Autora não ter 

honrado com o pagamento das parcelas junto a construtora, o negocio 

teria sido desfeito. Pois bem. Compulsando os autos observo que a parte 

Reclamante acostou no ID n. 22658515 os recibos de pagamento no valor 

total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), referente a venda de um 

direito do imóvel situado em Capão Grande, sendo que tais pagamento 

foram confirmados na defesa. Também é incontroverso que houve o 

desfazimento do negocio verbal entabulado. Com efeito, a pretensão se 

mostra devidamente amparada documentalmente, por meio dos recibos 

devidamente assinados que demonstram a existência do negocio 

formalizado entre as partes restando clarividente o fato constitutivo do 

direito do autor, exigido pelo artigo 373, I do CPC, sendo que, por outro 

lado restou confesso o desfazimento do contrato. Desse modo, estando 

comprovado o pagamento do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos 

reais) em favor da Reclamada, bem como o desfazimento do negocio, 

deve a Ré proceder com a restituição do valor pago sob pena de 

enriquecimento ilícito. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

formulada na presente Ação de Cobrança, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, para condenar o Requerido a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

16.904,83 (dezesseis mil, novecentos e quatro reais e oitenta e três 

centavos), acrescido de juros de mora de (1%) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir da data 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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012464-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IONE LIMA CORDEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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: 

1012464-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IONE LIMA CORDEIRO 

PEREIRA 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 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 o refaturamento dos valores cobrados em sua 

fatura de consumo por considera-los exorbitantes e dissociados da média 

mensal, mormente por se tratar de imóvel vazio, bem como indenização 

por danos morais, ao argumento de que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica foi suspenso de forma indevida, em razão do não 

pagamento dos débitos referidos. O restabelecimento do referido serviço 

foi indeferido em sede liminar pelo douto Magistrado, conforme registrado 

no evento 24405145 . A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (Evento 26531832 ), informando que os débitos em 

questão são decorrentes de consumo aferido à menor nos meses 

anteriores. 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 

suspensão em questão, 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, nem 

cópia de alguma contratação que justifique o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A suspensão 

indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica é fato 

incontroverso, diante do que consta nos autos. 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, após ser cobrada em quantia não devida, teve 

suspensa a prestação de um serviço indispensável. No que tange ao valor 

a ser declarado devido, entendo que a média de consumo verificada na 
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unidade de consumo da reclamante nos 6 meses anteriores aos valores 

reclamados, se revela justa e razoável. Pertinente à prova do dano moral 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois a suspensão indevida 

do fornecimento de energia elétrica, serviço sensível e indispensável nos 

dias atuais, faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa comprovação. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, 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$ 5.000,00 

(cinco 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) determinar o 

refaturamento das mensalidades referentes aos meses de junho, julho e 

agosto de 2019, da Unidade Consumidora nº 6/381312-8, cobrando-se a 

média de consumo verificada no seis meses anteriores; 2) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (06/2019). 3) determinar o restabelecimento do serviço de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/381312-8. 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 a MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012370-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO ROBERTO PAIVA DA 

SILVA 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 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 (evento 

26614586 ), 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, bem como a suposta prescrição do direito perseguido em 

juízo. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

assim o fez no evento nº 27092314 . DA NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. Da narrativa dos fatos depreende-se com facilidade que a 

questão ora posta diz respeito a uma relação consumerista, o que afasta, 

de plano os prazos prescricionais estabelecidos pelo Código Civil. Na 

esteira desse raciocínio, vejamos as preleções de Cristiano Chaves de 

Farias: “Nas relações de consumo, havendo acidente de consumo (fato do 

produto ou do serviço), o prazo prescricional será, não de 03 (três) anos 

como previsto no Código Civil, mas de 05 (cinco) anos, a teor do prescrito 

no art.27 do CDC: ‘prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Manual de Direito Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2018). Nesses termos, não há dúvidas de que o 

direito invocado em juízo é regulado pelas normas constantes do Código 

de Defesa do Consumidor, de tal sorte que o prazo prescricional a ser 

aplicado ao caso em tela é o de 05 anos, consoante dispõe o artigo 27 do 

CDC. Dito isto, é possível depreender dos autos que a pretensão invocada 

em juízo ainda não se encontra fulminada pelos efeitos da prescrição, 

tendo em vista que a negativação debatida no caso em tela não alcançou 

o quinquênio prescricional previsto na lei consumerista. Diante do exposto, 

rejeito a arguição de prescrição formulada pela empresa demandada. No 

que tange ao direito debatido nos autos, 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 histórico de ligações, 

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 
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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 tempo decorrido entre a negativação e a propositura da 

presente demanda visando reparação, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, negativados pela empresa reclamada 

junto ao cadastro de inadimplentes em face do demandante; 2) determinar 

o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades 

de restrição ao crédito, no que tange aos débitos debatidos nos presentes 

autos, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso. 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 

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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012361-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALMIR COUTO FERREIRA 

DA SILVA 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 indefiro, de plano, o pedido de 

realização de audiência de instrução, bem como passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar 

arguida por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

nada manifestou. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, além 

de recibo de entrega de mercadorias assinado por pessoa diversa da 

demandante, o que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto débito em 

aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que a 

justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela 
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declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, apesar da inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação, bem como o posicionamento em questão ter sido 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula 22. Entretanto, no presente caso, deve ser 

observado que a inclusão do nome da parte Autora nos cadastros 

restritivos em relação aos débitos estampados nesta demanda, não 

causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada, 

pois a mesma já ostentava legítimas inscrições anteriores, o que, por seu 

turno, atrai a incidência da súmula nº 385, do STJ. Vejamos: SÚMULA N. 

385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesses termos, não há que se falar 

em indenização por danos morais, pois não pode se dizer moralmente 

atingido aquele que possui outras restrições, como os noticiados no 

extrato do SCPC/SERASA juntado pela própria parte autora no mov. 01. 

Assim, não há que se falar em abalo de crédito, e, por consequência, 

inexiste o dever de indenizar moralmente. Pelo exposto, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente para: A) declarar a 

inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 23,48 

(vinte e três reais e quarenta e oito centavos), e no valor de R$ 55,83 

(cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), ambos negativados em 

04 de dezembro de 2016; B) determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito (somente as negativações discutidas nos presentes autos); C) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais; D) indeferir o pedido 

contraposto formulado em detrimento da parte autora; E) indeferir o pedido 

de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MM° Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011092-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA MORAIS (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)

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: 

1011092-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CRISTINA SILVA 

MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme se verifica pelo termo juntado no evento nº 28247090 . 

Assim, 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. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. 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, 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 pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008646-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREA (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: 

1008646-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUAREZ DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: PEDRO CORREA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação o Reclamado 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência do art. 344 do CPC e da Súmula 11 da Turma Recursal de Mato 

Grosso, a revelia se impõe: “Art. 344. CPC. Se o réu não contestar a ação, 

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

fato formuladas pelo autor.”. “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia” 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. No mérito a ação é procedente. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em face do Requerido, referente à 

quebra de contrato e aplicação de multa contratual, além de cobrança de 

aluguéis em atraso e juros de mora e honorários advocatícios. Totalizando 

o valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) O reclamado não 

apresentou contestação. De análise detida aos autos verifico que as 

alegações da Reclamante prosperam em razão dos documentos 

colacionados junto com a inicial, onde demonstram a relação jurídica 

havida entre as partes, analisando detidamente o contrato celebrado, na 

cláusula sexta, há previsão de multa contratual de 3 (três) alugueis para a 

parte que infringir o referido contrato. Assim, é pertinente acolher os 

pedidos feito em inicial, pois o autor provou o fato constitutivo do seu 

direito (art. 373, I do CPC), devendo o reclamado pagar ao autor referente 

aos alugueis atrasado e multa contratual no valor total de R$ 7.600,00 

(sete mil e seiscentos reais), que deverão ser acrescidos dos jutos legais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, opino pela decretação da revelia do 

Reclamado. Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para condenar 

o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e 

seiscentos reais), atualizados desde o efetivo desembolso pelo INPC, mais 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 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 
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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: 1015724-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CURVO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIENE ALVES DE SOUSA (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: 

1015724-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVIO CURVO DE MORAES 

REQUERIDO: MARIA ELIENE ALVES DE SOUSA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Registro que a Reclamada apesar de ter 

sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e 

nem apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da 

revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Trata-se de reclamação cível de cobrança e obrigação de fazer, 

alega a requerente que em 2017 vendeu uma moto Honda CG FAN, placa 

NJV 2995, 2010-2010 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a 

requerida. Contudo o reclamado não realizou a troca da titularidade, 

gerando dívidas de IPVA, licenciamento e seguro obrigatória no valor total 

de R$ 648,26 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) 

que está em nome do autor. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O 

autor juntou aos autos os documentos que comprova a existência do 

débitos em aberto após a venda da moto, ainda, demonstrou que a ré não 

transferiu o documento para sua titularidade. Assim, entendo que recai a 

ré o pagamento desta dívida junto ao Governo Estadual. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, opino pela decretação da revelia da reclamada, nos termos do 

artigo o art. 20 da Lei 9.099/95 e, no mérito, opino pelo julgamento 

PROCEDENTE o pedido inicial, de acordo com artigo 487, inciso I do CPC, 

para: 1) DETERMINAR que a Reclamada efetive a transferência da moto 

Honda CG FAN, placa NJV 2995, 2010-2010 chassi 9C2JC412OAR069182 

para seu nome, conforme solicitado pelo requerente; 2) DETERMINAR que 

essa secretaria oficie ao DETRAN-MT, para que proceda a transferência 

das multas e seus respectivos pontos e demais encargos referente a 

moto em questão, inclusive os débitos de valores (IPVA, Licenciamento, 

Seguro Obrigatório) a partir da data da tradição ocorrida em 04/04/2017 

para a CNH e nome da requerida. 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: 1013473-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA NOGUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013473-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXSANDRA NOGUEIRA 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Processo nº 1013473-86.2019.8.11.0002 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 
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por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

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: 1014341-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDINA LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014341-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONDINA LEMES DE 

MORAES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Trato de ação de 

indenização por danos morais e materiais, c/c com pedido de tutela 

antecipada para o cancelamento de descontos de conta corrente, de 

titularidade da parte autora junto a instituição ré. Alega que sua conta está 
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negativa, por descontos de serviços não contratados, por tais motivos 

busca a devolução de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). O Banco ré 

apresenta tese defensiva embasada na contratação dos serviços. 

Anote-se que a responsabilidade que o Código de Defesa do Consumidor 

impõe ao fornecedor (de produtos ou de serviços) é um dever de 

qualidade e de segurança. Isto quer dizer que aquele que coloca um 

produto ou um serviço no mercado tem a obrigação legal de ofertá-lo sem 

risco ao consumidor no que diz respeito a sua saúde, a sua integridade 

física e ao seu patrimônio. Nestas circunstâncias, a isenção do dever de 

indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, 

provar que não colocou o produto no mercado (art.12, § 3°, I, do CDC), ou 

que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, 

não existe o defeito apontado (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I, do CDC), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II). A relação jurídica entabulada entre 

as partes é incontroversa. Em que a parte autora intentar a demanda 

alegando que possui saldo negativo em sua conta corrente, no valor de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais), por empréstimo que não contratou, 

essa não é a realidade dos fatos. Em verdade, trata-se de “LIS PESSOA 

FÍSICA PRÉ APROVADO”, que foi colocado a disposição da parte autora 

no limite acima indicado. O conhecido Cheque Especial LIS, é um limite de 

crédito para o correntista usar em caso de imprevistos, quando não 

houver saldo na conta. Mas, por óbvio deve pagar por isso. Ao lado disso, 

restou demonstrado nos autos que por diversas vezes, a autora utilizou o 

limite Itaú, deixando sua conta negativa, de modo que não pode alegar 

ausência de utilização dos serviços. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito. Em razão da 

Improcedência, revoga-se a liminar concedida. 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 n. 

9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 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: 1012897-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE ALMEIDA COLETO (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012897-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE DE ALMEIDA 

COLETO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), estando o contrato devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Instado a se 

pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 
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Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013466-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI BATISTA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: 

1013466-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALCI BATISTA DE 

ALCANTARA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (áudio em que o requerente confirma seus dados pessoais e solicita 

o serviço em questão, telas, etc). Instado a se pronunciar em sua 

impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, 

ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011103-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA DE CESARO (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:

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: 

1011103-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL DA SILVA DE 

CESARO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme se verifica 

pelo termo juntado no evento nº 2822435. Assim, 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. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. 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. 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, 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 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1009794-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FELIPE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em razão de negativação indevida junto a entidades de 
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proteção ao crédito, decorrente de débitos que a parte autora alega 

desconhecer. Citada, a parte requerida apresentou sua contestação 

alegando a inexistência de provas acerca de tal negativação, bem como a 

ausência de ilícito indenizável. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Compulsando os autos, é possível verificar que, no evento nº 

22636418 , a parte autora foi intimada a apresentar extrato de negativação 

emitido pela CDL (extrato de balcão), o que foi atendido pelo demandante 

no evento nº 23723592 . Entretanto, ao cumprir o determinado na referida 

intimação, foi apresentado extrato de balcão onde não consta qualquer 

apontamento promovido contra este requerente, não estando demonstrado 

o direito sobre a qual se funda a presente demanda. Portanto, é forçoso 

concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos, 

razão pela qual se faz necessário julgar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Principalmente porque, os documentos anexados 

aos autos, não são provas seguras de que a parte reclamante é a 

proprietária do veiculo descrito na inicial, bem como que o mesmo tenha 

sido recuperado pela policia. 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 autos as 

provas que forneçam embasamento ao direito invocado. Ainda, colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.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 MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010697-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS SANCOVICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: 

1010697-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS 

SANCOVICHE REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo juntado no 

evento nº 28380069 . Assim, 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. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. 

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, 

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 pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002180-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (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: 

1002180-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA Visto. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a solução de litígios extrajudicialmente, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas demandas, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada por intermédio do Serviço de 

Atendimento Imediato - SAI (ID n. 28343316). Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado no ID n. 28343316, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo extrajudicial pactuado. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, 

torna-se título executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, 

independente de nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente 

cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012564-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO NOBREGA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012564-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENIALDO NOBREGA 

CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, I, do C.P.C. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que 

adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a João Pessoa. Afasto 

a preliminar suscitada pela Ré de Conexão, pois trata-se de contrato e 

partes diferentes. Alega que no voo da IDA, com previsão de chegada em 

João Pessoa no dia 22/05/2019 as 18h25, houve cancelamento do voo, 

sendo que autora chegou ao seu destino final somente dia 23/05/2019 as 

2h35, ou seja, mais de 8h de atraso. A parte Reclamada na sua 

contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o 

atraso do voo foi em decorrência de “manutenção emergencial”, motivo 

pelo qual não há que se falar em reparação por danos morais. Pois bem. É 

necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, 

uma grande companhia aérea, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente 

diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente 

tivesse ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Assiste razão a parte autora. É incontroverso 

nos autos que houve cancelamento do voo, diante da confissão da Ré em 

sede de contestação, vejamos: “Ocorre que o voo AD2433 necessitou ser 

cancelado , por motivos de manutenção emergencial na aeronave que 

operaria o trecho, o que evidentemente impactou em toda operação da 

companhia.” (ID Num. 27070834 - Pág. 4). Desse modo, a ré ao tomar 

conhecimento do motivo do cancelamento do voo, diante da inversão do 

ônus da prova, deveria demonstrar que o atraso foi menos de 4 (quatro) 

horas, para ser isentada de uma condenação, contudo quedou-se inerte. 

Assim, entendo que não se desincumbiu do seu ônus, ferindo o artigo 373, 

II do CPC. Desta maneira, acolho a alegação feita na petição inicial, de que 

a chegada da autora no destino final foi na madrugada do dia 23/05/2019 

as 2h35, ou seja, após 8 horas do voo previamente contratado. 

Configurada a falha na prestação do serviço. Portanto, imputa-se à 

Reclamada o dever de reparar os danos causados. A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90. Com efeito, a responsabilidade da Reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser 

objetiva, responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

promovida. A justificativa da Reclamada de “manutenção emergencial” não 

é uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade prevista no §3º, 

art.14, do CDC. Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a 

Teoria do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de problema técnico na aeronave, caracteriza fortuito interno, 

já que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, 

não eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. Portanto, o vício na prestação 

do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso 

de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica 

no retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, o 

cancelamento do voo previamente contratado, e atraso de 8 horas, 

extrapola todos os critérios de bom senso do que se espera de uma 

empresa de grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a 

fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem 

como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

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: 1011572-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1011572-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIRI PEREIRA PADILHA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. 
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Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa. Entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência 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, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011952-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AFONSO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-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: 

1011952-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE AFONSO BARBOSA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA 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 indefiro o requerimento de designação 

de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 
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apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), estando o contrato devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Instado a se 

pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018444-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VICTOR GAZZI SALUM OAB - MG89835 (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: 

1018444-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARIDIANE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos etc. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presente reclamação cível ao argumento de 

cobrança indevida da taxa SATI. Assim, pugna pela condenação da Ré em 

danos morais e materiais. A Reclamada alega em sua defesa a ausência 

de cobrança indevida, em razão da legalidade na contratação dos 

serviços, para tanto, acostou o “Termo de Opção – Serviço de Registro de 

Contrato” (id n. 28085431). Realizada a audiência de conciliação, a 

Reclamada ofertou acordo no valor de R$ 880,00 (oitocentos reais), porém 

não foi aceito pela Autora. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Compulsando os autos observo que a parte 

Reclamada acostou o contrato devidamente assinado, no qual a Autora 

consentiu em contratar os serviços de despachante da Ré para registro 

do contrato, conforme consta na clausula primeira do contrato anexado no 

id n. 28085431. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no REsp n.º 1599511/SP, não se mostra abusiva a cobrança da 

SATI quando houver a prestação especifica de eventuais serviços de 

despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários. A 

propósito, esse é o entendimento da Turma Recursal, vejamos: VENDA DE 

UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ? 

COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DESPACHANTE/CARTORÁRIO ? 

ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA ? PRECEDENTES STJ -? 

RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA ? SENTENÇA REFORMADA ? 

RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. É legal a cobrança de eventual 

serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de 

despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, sob pena 

de enriquecimento sem causa do consumidor. Precedentes do STJ. (TJMT 

– Recurso Inominado n. 8011969-23.2019.811.0002 – Relator Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida – Julgado em 28/11/2019). Desse modo, 

estando o contrato devidamente assinado e com informações claras e 

precisas quanto aos serviços contratados, entendo que restou 

demonstrada a legalidade da cobrança do referido serviços prestados de 

despachante ou cobrança de taxas de serviços cartorários, nos termos 

dos entendimentos jurisprudenciais acima citados, não havendo o que se 

falar, portanto, em indenização por danos materiais e ou morais. 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: 1015123-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

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: 

1015123-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCILLA ANA VAZ DE 

PAULA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, I, do C.P.C. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que 

adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a João Pessoa. Alega 

que no voo da IDA, com previsão de chegada em João Pessoa no dia 

22/05/2019 as 18h25, houve cancelamento do voo, sendo que autora 

chegou ao seu destino final somente dia 23/05/2019 as 2h35, ou seja, 

mais de 8h de atraso. A parte Reclamada na sua contestação opôs-se à 

pretensão reparatória, sob o argumento de que o atraso do voo foi em 

decorrência de “manutenção emergencial”, motivo pelo qual não há que se 

falar em reparação por danos morais. Pois bem. É necessário lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma grande companhia 

aérea, dotada de todas as possibilidades de produção de prova, com 

inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento 

das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro 

o particular, que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da 

Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no 

processo civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação. 

Assiste razão a parte autora. É incontroverso nos autos que houve 

cancelamento do voo, diante da confissão da Ré em sede de contestação, 

vejamos: “Ocorre que o voo AD2433 necessitou ser cancelado, por 

motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o trecho, o 

que evidentemente impactou em toda operação da companhia.” (ID Num. 

26579347 - Pág. 2). Desse modo, a ré ao tomar conhecimento do motivo 

do cancelamento do voo, diante da inversão do ônus da prova, deveria 

demonstrar que o atraso foi menos de 4 (quatro) horas, para ser isentada 

de uma condenação, contudo quedou-se inerte. Assim, entendo que não 

se desincumbiu do seu ônus, ferindo o artigo 373, II do CPC. Desta 

maneira, acolho a alegação feita na petição inicial, de que a chegada da 

autora no destino final foi na madrugada do dia 23/05/2019 as 2h35, ou 

seja, após 8 horas do voo previamente contratado. Configurada a falha na 

prestação do serviço. Portanto, imputa-se à Reclamada o dever de reparar 

os danos causados. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. A 

justificativa da Reclamada de “manutenção emergencial” não é uma das 

hipóteses de excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, do 

CDC. Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do 

Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de problema técnico na aeronave, caracteriza fortuito interno, 

já que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, 

não eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. Portanto, o vício na prestação 

do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso 

de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica 

no retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, o 

cancelamento do voo previamente contratado, e atraso de 8 horas, 

extrapola todos os critérios de bom senso do que se espera de uma 

empresa de grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a 

fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem 

como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

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: 1011403-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANDRE GAWLINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-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: 

1011403-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRAZ PAULO PAGOTTO 

REQUERIDO: GILMAR ANDRE GAWLINSKI Vistos, etc. Preliminar de 

Ilegitimidade Passiva Alega em suma a reclamante que é credora da 

reclamante por ter sido nomeado pelo Estado, para atuar com advogado 

dativo. Pois bem, em que pese trazer aos autos provas de que atuou na 

defesa do assistido, não prospera a analise de mérito da demanda, pois 

precede a análise de preliminar prejudicial de mérito. A nomeação dativa é 
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exercida por indicação, para auxílio a Justiça, cujos honorários serão 

pagos pelo Estado, logo o legítimo devedor. Assim, reconheço a 

ilegitimidade passiva da parte reclamada. Ademais, vejamos o que bem 

preceitua o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Isto posto, e com 

fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. A apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito do 8º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para homologação da 

sentença. 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: 

1014209-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSINEIA DE ALMEIDA 

SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que 

resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação (ID nº 28540340), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. A Reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Indefiro também as demais preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. 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, 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 no ID nº 24682142 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito e, mesmo intimado, o Autor não juntou o 

extrato oficial, razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. 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 acostou o extrato dos Correios – ECT (ID 

n. 25623805) no qual é possível observar a existência de um protesto no 

nome do Autor, todavia, também não consta a data da inclusão, mas 

apenas do vencimento (O EXTRATO OFICIAL CERTAMENTE, 

EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA 

MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento 

indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais 

deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da 

restrição aqui discutida. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 
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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
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(REQUERIDO)
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221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015248-39.2019.8.11.0002 REQUERENTE: LEOCIR SILVA ALVAREZ 

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. De fato, o requerido, devidamente citado, não se 

manifestou nos autos, motivo porque decreto sua REVELIA. Assim, 

reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do 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.” Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros 

os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, 

mas não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o 

Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, 

decidir-se por possível condenação. 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 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. Com as provas 

documentais apresentadas, aliada a revelia da requerida, 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. 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 (mov. 25160341) não 

proporcionou a este juízo a segurança necessária para o reconhecimento 

do alegado “dano moral”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Reclamante 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. Pelo exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada para: 1. Declarar inexigível os 

débitos mencionados na inicial, e, determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Reclamante nas entidades de restrição ao 

crédito. 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 n. 9.099/95. 

Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 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: 1015085-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO HORA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015085-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO HORA JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei n. 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização cumulada com danos 

morais e tutela de urgência, na qual o Reclamante informa que é cliente da 

Reclamada pela Unidade Consumidora n. 6/9361925-2, alegando, em 

síntese, irregularidade na cobrança da multa aplicada, então decorrente de 

uma vistoria realizada em 12/2018, no valor de R$ 971,51 (novecentos e 

setenta e um reais e cinquenta e um centavos). O Requerente realizou 

reclamações junto ao Procon na tentativa de regularizar a situação, 

todavia não obteve êxito. Pediu provimento antecipatório para que a 

Reclamada fosse impedida de realizar a suspensão do fornecimento de 

energia e inscrição e seu nome nos serviços de proteção ao crédito, a 

declaração de inexistência do débito ora impugnado, bem como reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. No mérito a demanda é parcialmente procedente. Análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que se trata de 

fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 971,51 (novecentos e 

setenta e um reais e cinquenta e um centavos). A demandada, a título de 

argumentação para rebater as alegações do Reclamante, informa que a 

cobrança decorre de recuperação de consumo decorrente da 

constatação de irregularidades na Unidade Consumidora do Reclamante 

“A diferença entre a energia utilizada e não computada”. A Reclamada 

alega que agiu nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL 

afirmando que registrou a irregularidade por meio de Termo de Ocorrência 

e fotografias, contudo, não trouxe aos autos os citados documentos. 

Portanto, em que pese as alegações da Reclamada esta não comprovou o 

cumprimento ao estabelecido na Resolução nº 414/2010, notadamente no 

disposto no art. 129, § 5º e 7º, aos quais assim dispõe: 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. § 5o Nos casos em que 

houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de 

medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a 

ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse 

procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e 

encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da 

avaliação técnica. § 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, acompanhá-la 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Vale dizer, a 

Reclamada não comprovou a forma a qual acondicionou o medido a ser 

periciado (§5º), a notificação do Reclamante para o acompanhamento da 

perícia (§7º) e, por fim, que o laudo fora realizado por autoridade 

competente e isenta. A omissão em obedecer as regras da Resolução nº 

414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se de passagem, é um 

instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que 

instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos 

levados a efeito pela Reclamada na exata medida em simplesmente 

desconsiderar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Logo, não se 

pode referendar o procedimento levado a efeito pela Reclamada. Para que 

seja feita a cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é 

necessário que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da 

ANEEL, conforme traz a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A 

NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A 

AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE 

IMPÕE. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento 

para caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos 

casos em que houver necessidade de retirada do medidor, deve não só 

acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato 

da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, o que foi observado na espécie, mas 

encaminhá-lo, por meio de transporte adequado, para realização de 

avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com comunicação 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, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado" (§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação 

técnica, mesmo que realizada pelo laboratório do fornecedor, há de ser 

implementada com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma da ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129). 

Conseguinte, ante a ausência, in casu, de comprovação de notificação do 

consumidor na forma do que determina do § 7º do art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, evidenciada está a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a decorrente recuperação de 

consumo naquele alicerçada. Mesmo que assim não fosse, ad 

argumentandum tantum, inviável se mostra a validação da recuperação de 

consumo pretendida pela ré. Isso porque não há, no referido procedimento 

administrativo, nem em qualquer outro elemento de prova carreado aos 

autos, o menor adminículo de prova a revelar os parâmetros utilizados pela 

ré, para - ao adotar o critério insculpido no art. 130, IV, in fine, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL - definir as diferenças de energia 

faturadas a menor. Precedentes. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70053833083, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 30/03/2016) (grifei) A discrepância da 

quantidade de energia elétrica faturada com as que vinham sendo 

cobradas nos outros meses deixam aflorar as inconsistências no agir da 

demandada, traduzindo-se em conduta abusiva porque se constituem em 

exigência de valores que advieram de procedimentos realizados ao 

arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que ofende a 

dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de 

ter suspenso um serviço público essencial, como se qualifica a energia 

elétrica, ensejando direito à reparação por dano extrapatrimonial. Daí a 

concluir que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine 

litis, porquanto determinativo da obrigação de abstenção, impondo-se a 

sua confirmação neste ato sentencial. No que tange aos danos morais não 

há como acolher o pedido vez que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, pois não houve negativação do seu nome, e tal pouco o 

corte de fornecimento de energia, Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura impugnada nestes 

autos, com referência à recuperação de consumo no valor de R$ 971,51 

(novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), com 

vencimento em 30/06/2019. Por pertinência, CONFIRMO a tutela de 

urgência concedida no ID 25302105. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de 
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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 n. 

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: 1016993-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SEVERINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: 

1016993-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALDIR SEVERINO DUTRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de janeiro a março de 2019. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. 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 “Cartório de 4º Oficio de Cuiabá”. 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 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

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019535-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (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, 30 de janeiro de 2020 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018175-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ROBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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 Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28609146 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. 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: 1009915-09.2019.8.11.0002

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:

KELLEN FERNANDA OLIVEIRA CEBALHO (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, REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, tendo em vista a ausência da contestação. . Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 30 de janeiro de 2020. PAULO PEDRO FRANCISCO DOS 

SANTOS 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: 1003195-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BATISTA (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 564 de 579



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, 30 de janeiro de 2020. PAULO PEDRO FRANCISCO 

DOS SANTOS 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: 1001336-72.2019.8.11.0002

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:

HUGNEY BARBOSA (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, em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 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: 1009681-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA RODRIGUES LISBOA (REU)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA ENCAMINHEI AO DCA A DECISÃO QUE 

AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009995-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

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 CORRETAMENTE 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. Divergência entre o bairro 

informado para citação/intimação, do constante na GUIA DE DILIGENCIA 

juntada nos autos VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020 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: 1012319-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYECICA WALERIANA DA SILVA LEMES LOPES (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, 30 de janeiro de 2020 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 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: 1013836-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE JESUS CORECHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-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, 30 de janeiro de 2020 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: 1016473-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BENTO 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 que a 

Contestação de ID. 27704271 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. 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: 1000829-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTENSAO CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(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 
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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, 30 de janeiro de 2020 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 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: 1001944-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

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, 30 de janeiro de 2020 

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: 1001944-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CARVALHO SILVA (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 Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28525582 foi apresentada extemporânea. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385620 Nr: 2404-16.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CAETANO ROSA, IURI CAETANO ROSA, 

MARIA MAGALHÃES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. ALMEIDA - 

OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:MT 

7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247 MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Embargante, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 298576 Nr: 19120-26.2012.811.0002

 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): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO, DALVA MARIA ASSUNÇÃO MAGALHÃES ABDALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALVA MARIA ASSUNÇÃO 

MAGALHÃES ABDALLA, Rg: 424.091, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Em 11/11/2011, a executada e seus intevenientes 

garantidores firmaram perante o exequente a seguinte, o instrumento 

particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e 

outras avenças, nº 8300900519, no valor financiado de R$ 26.097,56 

(vinte e seis mil e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), para 

pagamento em 48 (quarenta e oito prestações), cada qual no valor unitário 

de R$ 812,14, com o primeiro vencimento em 12/12/2011 e o ultimo para 

23/11/2015. Ocorre que a executada e seus intervenientes garantidores 

encontram-se inadimplentes desde a segunda parcela, vencida na data de 

21/12/2011, constituindo-se em mora perante o exequente, ocasionando o 

vencimento antecipado do pacto, conforme as suas cláusulas dos mesmo. 

Ao não saldarem os valores que lhe foram creditados, a executada e seus 

intervenientes garantidores contraíram perante a financeira, uma dívida no 

valor de R$ 29.866,82 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e seis 

reais e oitenta e dois centavos). Impende realçar que o contrato foi 

devidamente assinado pelas partes e intervenientes garantidores, sendo 

certo que tiveram ciência prévia de suas obrigações, juros e correção 

monetária aplicados. Dessa Fomar a soma do débito corrigido da 

executada e seus intervenientes garantidores totaliza a importância de R$ 

29.866,82, o que enseja a propositura da presente ação de execução. A 

dívida atualizada até a data de 27/11/2019 é de R$ 83.002,71 (oitenta e 

tres mil e dois reais e setenta e um centavos), mais honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 91.302,98 - Valor 

Atualizado: R$ 83.002,71 - Valor Honorários: R$ 8.300,27

Despacho/Decisão: Vistos.1. Indefiro o pedido de dilação de prazo, uma 

vez que entre a data do pedido e a hodierna já transcorreu lapso superior 

ao requerido.2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

apresentando a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a 

análise do pedido de indisponibilidade financeira.3. Ademais, com fulcro no 

artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da 

parte requerida DALVA MARIA ASSUNÇÃO MAGALHÃES ABDALLA, via 

Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências 

legais.4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial 

a requerida citada 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.5. Às providências.,

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325664 Nr: 22034-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS CATISTE TENORIO, Cpf: 

04007988161, Rg: 2025608-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em 

Ação de Execução de Títula Extrajudicial. O requerido na qualidade de 

titular da cota 270 do gruo 6252, adquiriu o veículo: marca Fiat, modelo Uno 

Mille Fire/05, ano de fabricação 05, cor Branca, placa JZZ 2954, Chassi 

9BD15802554675867, renavam 852062508, dando-o a seguri a suplicante 

em alienação fiduciária. Ocorre, porém, que o requerido deixou de cumprir 

com os compromissos dentro do sistema Grupo de Consórcios, estando 

em atraso com as prestações vencidas a partir de 08/04/2013, o que 

ocasionou no vencimento antecipado do contrato, cujo débito calculado 

até 17/07/2013 atinge o montante de R$ 9.077,22 (novem mil e setenta e 

sete reais e vinte e dois centavos), correspondente ao principal e 

encargos contratuais, podendo ainda a vir a aumentar em virtude de 

novos reajustes do valor do bem. (...) Foram esgotados todos os meios 

amigáveis tendentes a resolver a pendência. A dívida atualizada ate 

12/11/2019 é de R$ 17.021,32 (dezessete mil e vinte e um reais e trinta e 

dois centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 9.984,94 - Valor 

Atualizado: R$ 9.077,22 - Valor Honorários: R$ 907,72

Despacho/Decisão: 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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290160 Nr: 9751-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO J O SOBRADIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe augusto nunes monea - 

OAB:397029, NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO - 

OAB:OAB/SP 287894, Rodrigo Rodrigues dos Santos - OAB:405.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162 - MT
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 2104-79.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ALVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213263 Nr: 8695-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSTILENE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

manifestem-se requerendo o que entenderem de direito acerca da decisão 

de fls.229

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328756 Nr: 25055-13.2013.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA , para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302818 Nr: 23695-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANI FERREIRA LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios, bem como requeira o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305680 Nr: 1391-50.2013.811.0002

 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): PEDRO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317574 Nr: 13939-10.2013.811.0002

 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: ADILES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S. A., BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16.501/B, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT 13.245-A, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:MT 13.296, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte Requerida para manifestar-se nos autos em 05 dias, 

acerca da resposta de ofício juntada em fls.404/409

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO DA SILVA RAMOS, Cpf: 

01308799160, Rg: 17023173, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: O requerente propôs inicialmente a Ação de Busca e 

Apreensão e, posteriormente convertou o pedido em Execução de Título 

Extrajudicial. Pela Inclusa Cédula de Crédito Bancário - 104100009116, 

frimada em 08/06/2010, o autor concedeu ao requerido, um crédito de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ja incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 

48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor nominal de 

R$ 223,14 (duzentos e vinte e três reais e quatroze centavos) cada uma, 

ocorrendo o vencimento da primeira no dia 10/07/2010 e o da última no dia 

10/06/2014. Essem empréstimo ensejou o requerido comprar o seguinte 
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bem: Maca Yamaha, Modelo YBR Factor 125 K, Cor Roxa, Ano 

Fabricação: 2010, Chassi: 9C6KE1220A0128276, Placa MT/NWJ-4936, 

Movido a Gasolina, Modelo 2010. Em garantia do contrato de 

financiamento, o requerido ofereceu ao autor em alienação fiduciárias, o 

bem acima descrito, tornando-se, de consequência, alienante e depositário 

do bem, com as responsabilidades previstas no Art. 1º, do Dec. Lei nº 

911/69. O requerido Não pagou no vencimento as prestações vencidas 

nos dias 10/10/2010 (prestação nº 04/48) à 10/08/2012 (prestação nº 

26/48), perfazendo o montante de R$ 9.056,48 (nove mil e cinquenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos), ja acrescidas de multa contratual e 

comissão de permanência, atualizado até 29/08/2012, estando em mora 

devidamente comprovada nos termos do art. 2º § 2º, do Dec. Lei nº 

911/69, e as prestações vincendas de nº 27/48 à 48/48, no valor de R$ 

4.909,08 (quatro mil e novecentos e nove reais e oito centovos), 

atualizadas até 29/08/2012. O requerido esta a dever ao autor a 

importância de R$ 13.965,56 (treze mil e novecentos e sessenta e cinco 

reais e cinquenta seis centavos), referente ao saldo devedor do contrato 

(parcelas vencidas e vincendas) até o dia 29/08/2012, vez que não 

cumpriu o pactuado, nos termos da legistação específica.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 38.600,88 - Valor 

Atualizado: R$ 35.091,71 - Valor Honorários: R$ 3.509,17

Despacho/Decisão: 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.,

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301193 Nr: 21936-78.2012.811.0002

 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): RINALDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RINALDA DE OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

90725352191, Rg: 168836988, brasileiro(a), empresária. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em 

Execução de Título Extrajudicial. O requerente celebrou com o requerido 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, em 

03/11/2009, sob nº 40390086630. Encontra-se vigente o contrato original 

e/ou refinanciado, onde a parte requerida comprometeu-se ao pagamento 

de 60 prestações mensias e sucessivar de R$ 943,30 (novecentos e 

quarenta e três reais e trinta centavos) cada, vencendo a primeira parcela 

no dia 26/02/2008 e a última no dia 26/10/2014, conforme contrato, 

destinado à aquisição do seguinte veículo: Marca Ford, modelo Fiesta 1.6 

Trail, Ano Fabricação: 2007, Cor Preto, Chassi 9BFZF36P488216366, 

Placa NIZ 2841. Em que pese o compromisso assumido, a parte requerida 

não efetuou o pagamento das parcelas vencidas a partir de 26/02/2010, 

razão pela qual foi notificado/protestado, o que enseja a rescisão 

contratual e o vencimento antecipado de todas as demais parcelas 

conforme previsão contratual e no DL 911/69 e, consequentemente, a 

busca e apreensão do bem dado em garantia, sendo que o débito atual, 

conforme demonstrativo anexo, importa em R$ 42.797,88 (quarenta e dois 

mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). Desta 

feita, por não ter a parte requerida cumprido sua obrigação, não resta 

alternativa ao requerente, senão utilizar-se dos meios legais para obter a 

busca e apreensão do bem "initio litis", para assegurar a garantia do 

crédito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 47.077,67 - Valor 

Atualizado: R$ 42.797,88 - Valor Honorários: R$ 4.279,79

Despacho/Decisão: 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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTER PEREIRA GONÇALVES, Cpf: 

54506077172, divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: O exequente é credor da Executada da importância de 

R$ 17.082,10 (dezessete mil e oitenta e dois reais e dez centavos) 

representada pela Cédula de Crédito Bancário - Emprestimo Pessoal e 

aditada pela Cédula de Crédito Bancário - Credito Pessoal 

(Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis) - nº 450/9449083, C/C nº 

624921-3, agência 1263, celebrada em data de 26/11/2013, onde o 

exequente emprestou à executada a importância de R$ 35.001,00 (trinta e 

cinco mil e um reais) para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$ 

1.533,03 (um mil e quinhentos e trinta e tres reais e três centavos), 

vencendo a primeira em data de 26/12/2013 e a última em data de 

26/11/2016. Para garantia do cumprimento da obrigação pactuada, foi 

dado em Garantia Hipotecária de 1º Grau e especial Hipoteca, sem 

concorrência de terceiros, o seguinte imóvel: um lote de terreno urbano, 
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sob o nº 09, da Qda. 24, do Loteamento denominado Marajoara 1ª Parte, 

medido 12,00m de frente para a rua 14, 12m de fundos para o lote 08, 30m 

do lado direito para o lote 06 e 30m do lado esquerdo para o lote 10, com 

uma área total de 360m2, sob a matricula nº 15452, Folha 01, Livro nº 02 

do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT. O 

pagamento das parcelas do acordo com a cláusula 7ª do contrato é 

mediante debito na conta corrente nº 624.921-3 que a executada mantém 

junto a agência 1263-7 do banco exequente. Ocorre, porém, que não foi 

possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em data 

26.12.2015, face a inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 

vencimento antecipado de todo o débito. O exequente usou de todos os 

meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém tornaram-se 

infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão o 

ajuizamento da execução.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.754,48 - Valor 

Atualizado: R$ 17.958,62 - Valor Honorários: R$ 1.795,86

Despacho/Decisão: 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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R.C.M. CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ: 00403522000134 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIO LUIZ DE SIQUEIRA CAMPOS, Cpf: 

54591279120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Pelo contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro - 

Leasing nº 78.597, emitido dia 27/09/2007, com vencimento para 60 

(sessenta) meses contados a partir da assinatura, à requerente colocou à 

disposição da requerida o bem móvel de sua propriedade orçado no valor 

de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). Em 

contraprestação, deveria a requerida efetuar o pagamento de 60 

(sessenta) parcelas no valor pactuado de R$ 957,21 (novecentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), observando a incidência de 

reajuste conforme cláusula própria, vencendo-se a primeira em 

27/10/2007 e as demais em dias e meses subsequentes ao vencidos. As 

prestações iniciais foram honradas, mas a requerida deixou de efetuar o 

pagamento das que venceram a partir de 27/01/2008. A dívida atualizada 

desde então, importa no montante de R$ 44.491,10 (quarenta e quatro mil 

e quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos). Ocorre que, 

embora, o requerente tenha honrado com sua parte no acordado, 

fornecendo o bem móvel, veículo Gol 4P, 1.6 Power, 2.8 Marca 

Volkswagen, ano de fabricação 2007. cor preto ninja, chassi 

9BWCB05W98T084971, Nota Fiscal/Recibo nº 253439, a requerida 

utilizou-se dos beneficios, porém não cumpriu com a sua parte no 

pactuado, deixando de saldar o débito. Desta forma, fica assegurado a 

arrendatária tão somente o direito da psosse provisória do bem ora em 

questão, ressalvando-se a requerente a propriedade e posse indireta.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 48.940,21 - Valor 

Atualizado: R$ 44.491,10 - Valor Honorários: R$ 4.449,11

Despacho/Decisão: 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.,

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANI AMARAL MEDEIROS, Cpf: 

01179008189, Rg: 14978083, Filiação: Elene Proneça Medeiros e Nilson 

Proença Medeiros, data de nascimento: 14/05/1985, brasileiro(a), 

solteiro(a), mecânico, Telefone 99231-3259. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: A exequente é credora do executado pela inclusa 

cédula de crédito bancário nº B120311744-5, firmada em 04/10/2011, ao 

final caracterizada, sendo dívida líquida, certa e exigível, no valor total de 

R$ 7.252,64. A operação foi firmada para reposição de 24 parcelas iguais 

e sucessivas de R$ 314,10, sendo a primeira com vencimento para 

11/11/2011 e a ultima com vencimento para 11/10/2013. Até o momento, 

todavia, o executado pagou apenas pequena parte, apesar de todas as 

diligências levadas a efeito pela exequente, com vistas à solução do 

impasse, não lhe restando alternativa senão recorrer à tutela jurisdicional.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 8.052,64 - Valor 

Atualizado: R$ 7.252,64 - Valor Honorários: R$ 800,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 
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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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TALISMÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 26568782000153 e atualmente em local incerto e não sabido 

PAULO CÉZAR GIOCONDO, Cpf: 38817632104, Rg: 457601, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Os executados contrataram crédito inicial no valor de 

R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais), como faz prova 

contrato de abertura de crédito fixo nº 40/01953-5. Em função do negócio 

entabulado o exequente tornou-se credor de citada quantia, acrescida dos 

encargos contratuais e legais, previsots no título em questão. No entanto, 

os executados deixaram de adimplir os pagamentos que se obrigaram. 

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial. Ressalte-se 

que todas as tentativas do exequente em receber o crédito se mostraram 

infrutíferas, não lhe restando alternativa senão a tutla jurisdicional para 

receber a divida indimplida que, até a data de 06/05/2010 está em R$ 

74.012,94 (setenta e quatro mil e doze reais e noventa e quatro centavos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 81.512,94 - Valor 

Atualizado: R$ 74.012,94 - Valor Honorários: R$ 7.500,00

Despacho/Decisão: 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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91627 Nr: 1338-16.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. A RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP, 

PAULO CESAR LEMES, ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, acerca do Auto de Avaliação, juntado em fls. de nº 

349/350

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112441 Nr: 8005-81.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J A GALANTE, MARIA JOSÉ ALVES 

GALANTES, FRANCISCO GUMAR GALANTE, SIRLEI ALVES LIMA

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ACYR MARQUES DOS SANTOS, Cpf: 

25260120906, Rg: 858590, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: A exequente é credora do executado pela inclusa 

Cédula de Crédito Bancário nº B02130095-0, firmada em 25/02/2010, ao 

final caracterizada, sendo a dívida líquida, certa e exigível, no valor totoal 

de R$ 5.237,74. A operação foi firmada para reposição em 24 parcelas 

mensais, sendo a primeira para o dia 27/03/2010 e a última para o dia 

27/02/2012. Até o momento, todavia, o executado pagou apenas parte, 

apesar de todas as diligências levadas a efeito pela exquente, com vistas 

à solução do impasse, não lhe restando alternativa senão recorreer à 

tutela jurisdicional.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 5.937,74 - Valor 

Atualizado: R$ 5.237,74 - Valor Honorários: R$ 700,00

Despacho/Decisão: 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 
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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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101956 Nr: 13166-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINACEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325, SILVANO 

MACEDO GALVAO - UNIVAG - OAB:4699/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC e CNGC Capítulo 3 Seção 5 item 3.5.1, XVII, impulsiono estes autos e 

em cumprimento ao Provimento 56/2007CGJ item 15.1 ficando estes 

suspensos pelo prazo requerido em fls 446/447

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME, CNPJ: 

11430520000150 e atualmente em local incerto e não sabido CLAUDINEI 

VIEIRA DE CHAVES, Cpf: 59333812172, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: A presente ação tratava-se de Busca e Apreensão e 

fora convertida em Execução de Título Extrajudicial. Através das Cédulas 

de Créditos a requerida contratiu junto à requerente, quatro operações de 

financiamento, para a aquisição de máquinas e equipamentos: a) Pela 

Cédula de Crédito Bancário nº 327115011, o banco autor concedeu a 

requerida um financimanto de veículo no valor principal de R$ 187.600,00 

(cento e oitenta e sete mil e seiscentos reais), para pagamento através de 

60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 

15/08/2011, tudo em conformidade com as cláusulas, condições, valores, 

prazos, datas e demais avenças consignadas no corpo do contrato, que 

instrui os autos. b) Pela Cédula de C´redito Bancario 327115012 o banco 

autor concedeu à requerida um financiamento de veículo no valor principal 

de 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais), para pagamento através 

de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 

em 15/08/2011, tudo em conformidade com as cláusulas, condições, 

valores, prazos, datas e demais avenças consiganadas no corpo do 

contrato. c) Pela Cédula de Crédito 327115021, o banco autor concedeu a 

requerida um financiamento de veículo no valor principal de R$ 75.600,00 

(setenta e cinco mil e seiscentos reais) para pagamento de 60 (sessenta) 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2011, 

tudo em conformidade com as cláusulas, condições, valores, prazos, 

datas e demais avenças consignadas no corpo do contrato. d) Pela 

Cédula de Crédito Bancário nº 327115022 o banco autor concedeu a 

requerida um financiamento de veículo no valor principal de R$ 32.400,00 

(trinta e dois mil e quatrocentos reais), para pagamento através de 60 

(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 

15/08/2011, tudo em conformidade com as cláusulas, condições, valores, 

prazos, datas e demais avenças consignadas no corpo do contrato. 

Posteriormente foi realizado o aditamento de ambos os contratos, em 

relação à quantidade de parcelas, bem como a data de vencimentos 

destas, passando para 40 (quarenta) parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira parcela em 17/06/2013. Em garantia ao fiel e cabal 

cumprimento do contratado, foi dado pela requerida, em Alienação 

Fiduciária, os próprios bens objetos dos financiamentos, assim descritos: 

1º: 01 Caminhão-Trator - Marca/Modelo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332687 Nr: 1380-84.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA, JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA, 

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA

 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: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227335 Nr: 7500-22.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIMAR JOSE DA SILVA, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WASHINGTON CARLOS DE MELO, Cpf: 

31404383115, Rg: 03504593880, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), casado(a), empresario, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, Cpf: 37797590125, Rg: 

04045637, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), casado(a), servidora 
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pública federal e atualmente em local incerto e não sabido JOSE DIAS 

LOPES NETTO, Cpf: 02383237906, Rg: 271794458, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Pela Cédula de Credito Bancário nº 20/01876-2, emitida 

em 17/12/2010, com vencimento final pactuado para o dia 18/10/2015, o 

exequente propiciou ao executado Wn Construção e Serviços LTDA e 

seus avalistas na referida Cédula de Crédito Bancário, um crédito no valor 

de R$ 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a qual foi garantida or 

aval prestadas pelos demais executados. De acordo com a cláusula 

Garantias, foi dado em hipoteca cedular de terceiro grau e sem 

concorrêcia de terceiros, o imóvel urbano localizado no bairro Cristo Rei, 

município e Comarca de Várzea Grande, de 720 m2 de área total de 600m2 

de área contruída, melhr descrito e individualizado na matrícula nº 55.442, 

do livro nº 02, ficha 01, de 03/08/2007, do 1º Serviço Notarial e de registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Várzea Grande-MT. De 

acordo com a Cláusula Vencimento Extraordinário, restou pactuado que se 

a financiada não pagasse pontualmente quaisquer das prestações nele 

previstas, poderia o banco considerar vencidas antecipadamente todas as 

demais parcelas ainda não vendidas e exigir o total da dívida delas 

resultantes. Neste contesto, ante o iadimplemento da financiada, o 

vencimento extraordinário da dívida operou-se em 18/07/2011. Ocorre que 

a executada utilizou os benefícios da cédula supramencionada, porém, 

não cumpriu o pactuado, deixando de saldar o débito que, acrescido dos 

encargos financeiros pactuados e acessórios devidos calculados até 

13/04/2012, importa no valor de R$ 133.111,55 (cento e trinta e três mil 

cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 146.422,70 - Valor 

Atualizado: R$ 133.111,55 - Valor Honorários: R$ 13.311,15

Despacho/Decisão: 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.,

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525108 Nr: 1443-70.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB-MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217331 Nr: 12728-12.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FAL. DE VAGEL COM.IND.EMB 

LTDA-REP P/SÍNDICO LUCIEN F., EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, 

MAGDA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que em 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, CNPJ: 09410841000141, atualmente em local incerto e não 

sabido EDILZA MARIA NETO, Cpf: 55148484187, Rg: 955.698, Filiação: 

Euzebia Rodrigues de Almeida Neto e João Jose Neto, data de nascimento: 

29/07/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante, 

Telefone 99590500 e atualmente em local incerto e não sabido ELAINE 

MARIA DA SILVA, Cpf: 86570218115, Rg: 10310223, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: O exequente é credor dos executados da quantia 

líquida, certa e exigível de R$ 228.279,01 (duzentos e vinte e oito mil e 

duzentos e setenta e nove reais e um centavo) por força de financiamento 

representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 117955, vencida e não 

paga, devidamente atualizada e acrescida dos encargos e cominações 

contratuais de estilo, posição em 21/01/2014. Mesmo cientes do 

vencimento da dívida, os executados mantiveram-se inertes e não 

honraram o pagamento do débito nos termos pactuados na referida 

cédula, em que pese as tentativas do exequente em receber 

administrativamente, o que restaram infrutíferas.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 248.279,00 - Valor 

Atualizado: R$ 228.279,01 - Valor Honorários: R$ 20.000,00

Despacho/Decisão: 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....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.
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Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, com a devida habilitação do novo procurador da parte 

Requerida, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar a parte 

Requerida, para que em 05 (cinco) dias, especifique as provas que ainda 

pretende produzir, conforme decisão de fls. 90

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303919 Nr: 24874-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA VG LTDA, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE, PEDRO JUNIO 

DUARTE ROCHA, RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PIZZARIA VG LTDA, CNPJ: 

09642376000174, atualmente em local incerto e não sabido PAULO DOS 

SANTOS LEITE, Cpf: 10672001187, Rg: 274565, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido LIANA DE LARA LEITE, Cpf: 07850280130, 

Rg: 1102693-6, brasileiro(a), casado(a), empresaria, atualmente em local 

incerto e não sabido PAULO VITOR LARA LEITE, Cpf: 00636911160, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario, atualmente em local incerto e não 

sabido PEDRO JUNIO DUARTE ROCHA, Cpf: 30249025892, Rg: 

32038199-3, brasileiro(a), solteiro(a), empresario e atualmente em local 

incerto e não sabido RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO, Cpf: 71709983191, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Em 05/09/2008, os executados emitiram a fovor do 

exequente a Nota de Crédito Comercial sob nº 40/00152-0, no valor de R$ 

99.715,54 (novecentos e noventa e nove reais e setecentos e quinze 

reais e cinquenata e quatro centavos), e demais encargos contratuais, 

com vencimento em 01/08/2013. Ocorre, todavia, que os executados 

deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas apreazadas nos 

respectivos aditivos, ensejando o inadimplemento dos contratos, sendo 

que o valor total atualizado da dívida, até novembro de 2012, perfaz o 

montante de R$ 161.601,76 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e um 

reais e setenta e seis centavos), Não obstante o débito decorrente do 

saldo devedor, também são devidos aos exequente os encargos de 

inadimplemento previstos nos referidos instrumentos. Nesta medida, 

esgotados todos os meios amigáveis para a obtenção do seu crédito, vem 

o exequente propor a presente demanda.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 177.761,90 - Valor 

Atualizado: R$ 161.601,76 - Valor Honorários: R$ 16.160,18

Despacho/Decisão: 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 9227-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BASTOS CARMONA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

O ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1001921-90.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte requerida em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, 

III). 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002377-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)
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BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

INTE ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1002377-40.2020.8.11.0002; AUTOR: ORLANDO CAMARGO 

DOS SANTOS REU: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS 

DO SICOOB LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO VOTORANTIM S.A., 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade 

da parte em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que 

seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002766-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002766-25.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDETE 

FERREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade 

da parte em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que 

seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002388-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES SILVA OAB - 004.713.888-23 (REPRESENTANTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002388-69.2020.8.11.0002; REPRESENTANTE: FRANCISCO GOMES 

SILVA LITISCONSORTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, a 

competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Ademais, a 

parte autora nega a existência de relação jurídica com a instituição 

financeira, o que afasta a competência deste juízo para o processamento 

e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. Se a 

parte autora nega a existência de relação jurídica com a instituição 

financeira, a competência para processar e julgar o feito não recai sobre a 

vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)”. 

5. Dessa forma, tratando-se de feito de natureza eminentemente cível, 

redistribua-se o presente o feito a uma das varas cíveis desta comarca. 6. 
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Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000027-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000027-79.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DALVA AUXILIADORA DA SILVA 

CRUZ Vistos. 1. Inicialmente, RECEBO a presente demanda, considerando 

tratar-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. 3. Com efeito, a 

parte requerida, de forma espontânea, juntou aos autos documentos 

relativos ao pagamento da parcela indicada na exordial, os quais, à 

princípio, descaracterizam a mora do devedor. 4. Dessa forma, antes de 

analisar o pedido liminar, determino a intimação da parte autora, a fim de 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

necessário. 5. Após,voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 

6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016262-58.2019.8.11.0002

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:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (REU)

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (REU)

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI (REU)

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI (REU)

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016262-58.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME, VALMOR JOSE MUNCIO 

CAMPANHONI, CLEBER VALMOR COMPAGNONI, MARIA MARTA 

FRACARO COMPANHONI, SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI 

Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, 

no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), 

acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte 

ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §2º). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000168-98.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI Vistos. 1. Verifico que o 

autor juntou aos autos o demonstrativo atualizado do débito, antes do 

recebimento da ação (Id 28198470). 2. Dessa forma, corrijo de ofício o 

valor da causa para R$48.199,26 (quarenta e oito mil e cento e noventa e 

nove reais e vinte e seis centavos), o qual corresponde à integralidade do 

débito e afetará diretamente no valor da purgação da mora, devendo a 

Secretaria da Vara promover a retificação junto ao registro do feito. 3. 

Intime-se o autor, a fim de que recolha as custas processuais e taxa 

judiciária remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020514-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020514-07.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Revisional proposta por ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA em face do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados nos 

autos. 2. Em razão de não ter comprovado a hipossuficiência declarada, 

considerando a renda auferida pelo autor, fora determinado o recolhimento 

das custas processuais e despesas de ingresso (Id 27842485). 3. Por 

meio da manifestação aportada no Id 280047981, requereu novamente o 

deferimento da assistência judiciária gratuita, ou, alternativamente, o 

parcelamento das custas. 4. No caso concreto, verifico que a parte autora 

juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda 

no importe de R$ 8.042,83 (oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e três 

centavos), a fim de justificar sua impossibilidade em arcar com as custas 

do processo. 5. Com efeito, verifico do holerite anexado aos autos que a 

parte autora possui renda suficiente para o recolhimento das custas 

iniciais, não cabendo a este Juízo analisar se a renda auferida suporta ou 

não as despesas praticadas pela parte. 6. Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, considerando que os documentos colacionados 

aos autos não comprovam a hipossuficiência declarada pela atora. 7. No 

mais, não vejo óbices para autorizar o parcelamento das custas 

processuais, conforme autoriza o artigo 468, § 6º da CNGC, que assim 

dispõe: “O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder o direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” (grifo nosso). 8. Ante o exposto, 

AUTORIZO o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas 

mensais, devendo a parte autora comprovar o pagamento da primeira 

parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, ambos do CPC). 9. 

Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018797-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MOURA SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018797-57.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE DE MOURA SARAIVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014783-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDON MILHOMEM SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1014783-30.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BRENDON MILHOMEM SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de BRENDON MILHOMEM 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em razão de não 

ter comprovado a mora do devedor, oportunizou-se ao autor o prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que emendasse a inicial, sanando a 

irregularidade apontada. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. No caso concreto, a Notificação Extrajudicial 

encaminhada ao devedor refere-se à parcela com vencimento 07/06/2019 

e a dívida constante na inicial refere-se à parcela com vencimento 

posterior, ou seja, 07/07/2019. 5. Ademais, a inclusão do termo “demais 

subsequentes” na notificação encaminhada, não tem o condão de 

constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor 

inadimplir. 6. Vale ressaltar que a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 7. No caso 

concreto, determinada a emenda à inicial, o autor juntou ao feito nova 

notificação extrajudicial, realizada APÓS o ajuizamento da ação. 8. Pois 

bem, de uma melhor análise do feito, verifico que a extinção é a medida a 

ser tomada, uma vez que não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, na medida em que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 9. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Assim, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV e §3º, do CPC. 12. Custas pagas na distribuição. 13. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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